
Du er nå på Ringvassøya, som er delt mellom to kommuner. Søndre Ringvassøy tilhører Tromsø 
kommune, og resterende er en del av Karlsøy kommune. På Karlsøy sin side av Ringvassøya 
bor ca. 1 130 av kommunens innbyggere. Kommunesenteret Hansnes ligger på nordøstsiden 
av Ringvassøya. Her finner du blant annet rådhuset, butikker, overnatting, restaurant og bar, 
posttjenester, tannlege, legesenter, kirke, skole, barnehage og sykehjem. På Ringvassøya finnes 
flere spektakulære fjell, og her ruver også kommunens høyeste fjell Solltindan. Fjellet har flere 
topper, den høyeste er 1 049 meter over havet. På Ringvassøya kan du velge blant flere merkede 
turløyper, av ulik lengde og vanskelighetsgrad. De merkede rutene er sommerruter som ikke 
nødvendigvis er trygge vinterruter, så hør med lokalbefolkningen om du er usikker. Ønsker du å 
prøve fiskelykken langs fjæra eller i elver og vann, er Ringvassøya riktig plass. Husk fiskekort når 
du fisker i vassdrag. Midt på øya råder et mer stabilt klima sammenlignet med kystnære områder 
på Ringvassøya. Her finner du Norges største innsjø på en øy, Skogsfjordvatnet, omgitt av frodige 
og rike skoger, myrer og åser. Ellers kan du oppleve organiserte nordlysturer, gårdsbesøk, havfiske, 
isfiske eller fjellturer på Ringvassøya.

Fra Ringvassøya kan du også ta en organisert båttur til Helgøya i nord, «den hellige øya». I dag 
er Helgøya fraflyttet men var tidligere et aktivt handelssted og knutepunkt for fiskere i regionen. 
Helgøya har hatt kirkested fra 1200-tallet, og Helgøy kirke blir fremdeles brukt ved spesielle 
anledninger.

Vi ønsker deg velkommen til Karlsøy kommune! Nyt stillheten og roen, ta med deg søppelet hjem 
og husk båndtvangen.

You are now on Ringvassøya island, which is shared by two municipalities. The southern part 
belongs to Tromsø municipality. The remainder is part of Karlsøy municipality, with about 1130 
inhabitants. The municipality centre Hansnes is located on the northeast side of island. Here you 
will find the city hall, shops, accommodations, restaurant, bar, postal services, dentist, medical 
centre, church, school, kindergarten and nursing home. There are several spectacular mountains 
on Ringvassøya, among them the municipality’s highest mountain Solltindan. Solltindan has 
several tops, the highest peak is 1,049 MASL. You will find several marked hiking trails of varying 
length and di� iculty at the island. The marked routes are summer routes that are not necessarily 
safe in winter, so consult locals if unsure. If you want to try your luck at angling, Ringvassøya is the 
place to be. Remember to procure licenses for freshwater. The island´s centre has a more stable 
climate than its coastal areas. Here you will find Norway’s largest island lake, Skogsfjordvatnet, 
surrounded by lush and rich forests, marshes and hills. Other things to experience at Ringvassøya 
is organized northern lights tours, farm visits, angling out at sea or on ice, and mountain outings.

You can also join an organized boat trip to “the holy island”, Helgøya. This abandoned island was 
previously an active trading place and hub for fishermen in the region. There has been a church 
on Helgøya since the 13th century, and the church is still being used for special occasions.

We welcome you to Karlsøy municipality! Enjoy the quiet and tranquillity, take your litter home, 
and remember the local regulations for keeping dogs leashed.

Ringvassøya

Karlsøy 
kommune

- et levende øyrike

1 43 52Naust i Mikkelvika / Boathouses in Mikkelvika. 
© Franziska Wentzla� .

På toppen av Nonshaugen, Gamnes. /
At the top of Nonshaugen mountain, Gamnes. 
© Franziska Wentzla� .

Utsikten fra Blåfjell / View from Blåfjell mountain.
© Tine Marie Hagelin

Geitesafari i Grunnfjord. / Goat safari in Grunnfjord. 
© Siv Ditlefsen.

Nordlys over Vassbotn, Dåfjord / 
Northern lights over Vassbotn, Dåfjord. 
© Julie Tøvik.
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Ð Turistinformasjon / Tourist information

É Legevakt / Medical care

À Campinghytter / Camp site cabins

Î Overnatting / Accomodation

ï Rorbu / Fisherman’s cabin

Z Kajakk / Kayaking

± Severdighet / Point of interest

º Bilferge / Car ferry

í Verksted / Mechanics workshop

× Matvarehandel / Grocery store

Ý Posttjenester / Postal service

¥ Geologisk severdighet / 
Geological sight

¿ Båtutsett (fritidsbåt) / 
Boat launch (leisure boat)

¸ Bensinstasjon / Gas station

¹ Bibliotek / Library

Â Campingplass / Camping site

à Spisested / Restaurant

ß Båtskyss / Water taxi

¾ Bussturer / Bus tours

q Rideskole / Riding school

© Byggetjenester / Building services

ª Lokal mat / Local food

ä Returstasjon / Waste disposal

™ Utkikkspunkt / Viewpoint

£ Foss / Waterfall

$ Bading / Open air bath

F Gapahuk / Open shelter

g Nødbu, varmestue / 
Emergency shelter, building

è Utedo / Toilett (Outhouse)
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Fiske med fiskekort / 
Fishing with license
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Hytte ubetjent / 
Tourist hut with no services

â Kirke / Church

Sti / Footpath
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Oversikten over fiskevann er ikke komplett. Enkelte 
grunneiere har reservert seg mot fiske. Du har selv ansvar 
for å sjekke gjeldene fiskeregler for hvert vann/vassdrag.

The information about fishing locations is not complete. 
Some landowners do not allow fishing. It is your 
responsibility to check the rules for each stream/lake.
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Du står nå på Rebbenesøya som er delt mellom Karlsøy og Tromsø kommune. På Karlsøy sin side av 
Rebbenesøya bor det omlag 30 fastboende, av øyas totalt ca. 70 innbyggere. De fleste arbeider innenfor fiskeri, 
og noen pendler til jobb utenfor øya. Veien på Rebbenesøya begynner nord på Bromnes der ferga legger i 
land. Litt nord fra Bromnes er det mulig å overnatte i spektakulære omgivelser. Sørover går veien videre til 
et kryss i Finnkjerkkjosen i Tromsø kommune. Vestover fra krysset finner du Løksfjord med sitt fiskebruk 
som sysselsetter mange av øyas innbyggere, og til veis ende finner du Engvik med butikk, bensinstasjon og 
overnattingsmuligheter. Sørover fra krysset ligger Skogvik, der den nedlagte skolen ligger der du i dag kan 
overnatte i leiligheter, og ved veis ende finner du Måsvik. Naturen på Rebbenesøya er variert og spektakulær, 
med alt fra stupbratte fjell til idylliske hvite sandstrender. Nyt utsikten fra fjæresteinene, eller gå langs noen 
av de merkede stiene. De merkede rutene er sommerruter som ikke nødvendigvis er trygge vinterruter, så 
her må du høre med lokalbefolkningen om du er usikker. Fra Stortinden i sør har du utsikt over den vakre 
sandstranden Breivika, et 1,5 km langt arktisk strandparadis innklemt mellom frodige, bratte fjellsider. Til 
Breivika er det enklest å komme seg for de som har tilgang til båt. I Toftefjorden i nord står en minnebauta 
til minne av mannskapet ombord på M/K Bratholm som ble angrepet av tyskerne under krigen i 1943. Den 
eneste som klarte å flykte var Jan Baalsrud, som flyktet og overlevde takket være utallige hjelpere underveis 
som pleiet ham og fraktet ham videre stykke for stykke til Sverige. 

Vi ønsker deg velkommen til øya vår, Rebbenesøya. Nyt stillheten og roen på øya, ta med deg søppelet hjem 
og husk båndtvangen.

You are now on Rebbenesøya Island, which is divided between Karlsøy and Tromsø municipality. About 30 
of the island’s total 70 inhabitants live on the Karlsøy side. Most work in fishing, and some commute to work 
outside the island. The road on Rebbenesøya begins north on Bromnes where the ferry docks. A little north 
of Bromnes, you can spend the night in spectacular surroundings. In the south, the road continues to an 
intersection in Finnkjerkkjosen in Tromsø municipality. West from here you will find Løksfjord with its fishing 
village which employs many of the island’s inhabitants, and at the road’s end you will find Engvik with a shop, 
gas station and lodging. South of the intersection lies Skogvik, where you can spend the night in apartments 
at an abandoned school. At the end of the road you will find Måsvik. The nature of the Rebbenesøya is varied 
and spectacular, ranging from steep mountains to idyllic white sandy beaches. Enjoy the view from the beach, 
or walk along the marked trails. The marked routes are summer routes that are not necessarily safe in winter, 
so consult locals if unsure. From Stortinden in the south you have a view of the beautiful Breivika beach, a 1.5 
km long Arctic beach paradise sandwiched between lush, steep mountainsides. Breivika is easiest to access 
by boat. In Toftefjord in the north is a stone memorial erected in memory of the crew aboard M/K Bratholm, 
which was attacked by the Germans in 1943 during WWII. The only crew member that managed to escape 
was Jan Baalsrud, who survived thanks to countless people along the way who nursed him and helped him 
flee to Sweden.

We welcome you to Rebbenesøya. Enjoy the quiet and tranquillity, take your litter home, and remember the 
local regulations for keeping dogs leashed.

Rebbenesøya

Karlsøy 
kommune

- et levende øyrike

7 Majestetisk tak over Rebbenesøya. /
Magnificient roof over Rebbenesøya.   
©  gspfoto Gunnar Pedersen.
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Ð Turistinformasjon / Tourist information

À Campinghytter / Camp site cabins

Z Kajakk / Kayaking

× Matvarehandel / Grocery store

¸ Bensinstasjon / Gas station

Î Overnatting / Accomodation

ï Rorbu / Fisherman´s shack

± Severdighet / Point of interest

º Bilferge / Car ferry

¥ Geologisk severdighet / Geological sight

¿ Båtutsett (fritidsbåt) / 
Boat launch (leisure boat)

Þ Rasteplass / Picnic area

™ Utkikkspunkt / Viewpoint

F Gapahuk / Open shelter

è Utedo / Toilet (Outhouse)

$ Bading / Open air bath

ô 
N Utleiehytte / Cabin for rental

Sti / Footpath
Landskapsvernområde eller naturreservat / 
Landscape or nature reserve

Breivika naturreservat

6 Utsikt mot Breivika. / View over Breivika. 
© Tine Marie Hagelin.

5 Sykkeltur på Rebbenesøya. / Biking at Rebbenesøya. 
© Truls Iversen.

4 Yurtene ved Varøykjosen. / Yurts at Varøykjosen. 
© gspfoto Gunnar Pedersen.

1
På tur opp Helvetestinden med utsikt over Djupdalsvannet, 
Reinbågsvannet og Sandøya. / 
At the path up Helvetestinden. View over the lakes 
Djupdalsvannet and Reinbågsvannet, and the island Sandøya  
© Geir Arne Simonsen.

2 Rein på Rebbenesøya. / Reindeer at  Rebbenesøya. 
© Lise Halvorsen.

3 Nordlys over Rebbenesøya. / 
Northern Lights over Rebbenesøya. 
© gspfoto Gunnar Pedersen.
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Du står nå på Karlsøya, Karlsøy kommunens minste bebodde øy og som navnet 
tilsier, tidligere kommunesenteret i kommunen. Navnet Karlsøy kommer av 
mannsnamnet Kalfr eller av Kalven, i betydninga «den lille øya som ligger ved 
den store», det vil si Vannøya. Karlsøya er et gammelt kirkested der du kan 
oppleve mye historikk. Her finner du i tillegg til gamle bygninger fra 1700 
og 1800-tallet, også steinaldertufter samt nyere krigshistorie i form av tyske 
kanonstillinger. Øyas spesielle berggrunn gir godt grunnlag for en rik flora, 
og på øya ligger hele tre naturreservater. Karlsøya har ca. 50 fastboende. 
Innbyggerne er både gamle karlsøyværinger og innflyttere som kom i løpet av 
1970-tallet. De sistnevnte søkte, inspirert av hippie-bevegelsen, tilbake til en 
enklere og mer naturlig tilværelse med økologisk kollektivbruk og alternative 
levemåter. Hippie-bevegelsen kan fortsatt by besøkerne på en alternativ 
opplevelse blant kunstneriske installasjoner i et mektig landskap blant villsau, 
havørn og orkideer. Det anbefales også å besøke Karlsøyfestivalen, som 
arrangeres i månedsskiftet juni/juli hvert år, og ellers tilbyr åpen pub hver 
lørdag gjennom vinterhalvåret. På Karlsøya finnes også en liten butikk/kiosk 
og overnattingsmuligheter.

Vi ønsker deg velkommen til øya vår, Karlsøya. Nyt stillheten og roen på øya, 
ta med deg søppelet hjem og husk båndtvangen.

You are now on Karlsøya, the municipality’s smallest inhabited island and 
former municipal centre. The name Karlsøy is derived from the male name 
of Kalfr or Calf, meaning ”the small island by the big one” - the big being 
Vannøya. Karlsøya is an old parish where you can experience a lot of history. 
In addition to old buildings from the 1700s and 1800s, you will find stone-age 
sites as well as German canon instalments from WWII. Karlsøya´s special 
bedrock provides a good foundation for a rich flora, and there a three nature 
reserves on the island. Karlsøya houses approx. 50 residents. The residents 
are locals as well as hippies who came in the 1970s seeking back to a 
simpler and more natural existence with organic collective agriculture and 
alternative ways of life. The island o� ers visitors an alternative experience 
among artistic installations in a powerful landscape with sheep, eagles and 
orchids. Visiting the Karlsøya festival at the end of June each year is also 
recommended. In winter, the festival arrangers o� er an open pub every 
Saturday. At Karlsøya you can visit the small local shop, and there are also 
accommodation opportunities if you want to spend the night.

Welcome to Karlsøya. Enjoy the quiet and tranquillity, take your litter home, 
and remember the local regulations for keeping dogs leashed.

ÐKarlsøya

Karlsøy 
kommune

- et levende øyrike

1 Bebyggelse på Karlsøya. / Settlements at Karlsøya. 
© Rune Rørmyr.

3
Idylliske områder der du kan få strender helt for deg selv. / Idyllic 
areas where you can get a whole beach all by yourself.  
© Rune Rørmyr.

5 Sandvika med utsikt over Vannøya. /
From the beach Sandvika with a view over the island 
Vannøya. © Rune Rørmyr.
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2 Kaia på Karlsøya. / The quay at Karlsøya. 
© Maja Sjöskog Kvalvik.
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4 Karlsøya tilbyr åpen pub hver lørdag hele året. /
Karlsøya o� ers an open pub every Saturday. © Svein-Egil Haugen.
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Du står nå på Reinøya. Navnet Reinøy kommer av ordet Rein eller 
Reina, som betyr «øya med fjellkantene». På øya ruver mange flotte 
fjell, og nedenfor disse ligger øyas fire bygder hvor størstedelen 
av de omlag 250 innbyggerne på øya bor. Bygdene er Nordeidet, 
Finnkroken, Grøtnesdalen og Stakkvik. Stakkvik regnes som øyas 
hovedsenter, og her ligger også en butikk. Det høyeste punktet 
på øya er Reinskartinden (883 moh). Det går en umerket sti til 
toppen. Er du på besøk på øya og uten lokalt kjennskap til fjellene, 
anbefaler vi å teste noen av de godt opptråkkede og skiltede 
turløypene som finnes over hele øya. Husk at de merkede rutene 
er sommerruter som ikke nødvendigvis er trygge vinterruter, 
så hør med lokalbefolkningen om du er usikker. For øvrig finner 
du hytteutleie i sør, flott utsikt over midnattssolen i nord, den 
berømte statuen av en sørgende havfrue, «Havkvinnen», i øst, flere 
badeplasser for arktiske badeopplevelser, samt to gartnerier og en 
sjømatbedrift på øya. 

Vi ønsker deg velkommen til øya vår, Reinøya. Nyt stillheten og 
roen på øya, ta med deg søppelet hjem og husk båndtvangen.

You are now on Reinøya. The name Reinøy comes from the word 
Rein or Reina, which means ”the island with the sharp mountains”. 
There are many beautiful mountains on the island, and below 
them are the four villages where the majority of the approx. 250 
islanders live. These are Nordeidet, Finnkroken, Grøtnesdalen and 
Stakkvik. Stakkvik is considered the island’s main centre, and here 
lies a shop. The highest point on the island is Reinskartinden (883 
MASL). There is an unmarked path to the top. If you are visiting and 
lack local knowledge of the mountains, we recommend the well-
traversed and marked hiking trails found throughout the island. 
Remember that the marked routes are for summer use that are not 
necessarily safe in winter, so consult locals if unsure. Further, you 
will find cottage rental in the south, a great view of the midnight 
sun in the north, the famous statue of a mourning mermaid, the 
”Sea Woman”, in the east, many areas for arctic bathing, as well as 
two plant nurseries and a seafood company.

We welcome you to Reinøya. Enjoy the quiet and tranquillity, take 
your litter home, and remember the local regulations for keeping 
dogs leashed.

Reinøya

Karlsøy 
kommune

- et levende øyrike

1 Nordeidet og/and Søreidet.
© Terese Johansen.

2
Utsikt over Lyngsalpene fra Oddekollen. / 
View over the Lyngen alps from Oddekollen. 
© Tine Marie V. Hagelin.

3
Sørgende havkvinne av kunstner Terese Johansen. /
Mourning Mermaid by artist Terese Johansen. 
© Terese Johansen.

4 Varde på Stortinden. / Cairn at Stortinden.
© Siv Ditlefsen.

5 Utsikt over bebyggelsen nord for Stortinden. / 
View over settlements north of Stortinden. 
© Franziska Wentzla� .
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Ð Turistinformasjon / Tourist information

À Campinghytter / Camp site cabins

× Matvarehandel / Grocery store

± Severdighet / Point of interest

º Bilferge / Car ferry

À Campinghytter / Camp site cabins

ª Lokal mat / Local food

â Kirke / Church

° Museum / Museum

¯ Kulturminne / Cultural monument

™ Utkikkspunkt / Viewpoint

£ Foss / Waterfall

F Gapahuk / Open shelter

$ Bading / Open air bath

Sti / Foot path

Digital map Visit Karlsøy

À

ª

ª

ª



Vannøya

Du står nå på Vannøya, eller kort og godt Vanna, som opprinnelig hette 
Vorn eller Varna, «den som gir vern». På øya bor ca 800 innbyggere. 
På Vannareid og i Vannvåg finner du matbutikker, bensinstasjoner, 
post, skoler og barnehager. På øya kan du nyte naturen i masse 
frisk vind med storhavet nært innpå. Her er det mye vill natur, langs 
varierte daler, myrer og heier, elver og vann, strender og alpine tinder 
med topper på 1000 moh. Fiskeri og sjømat er betydelig på øya, 
mens helårsreindrift og sauehold setter et spesielt preg. For øvrig 
finnes det på øya overnatting, flotte utsiktssteder, flere godt merka 
turløyper av ulik vanskelighetsgrad og en god del anbefalte turmål 
i form av gapahuker og lavvoer. Midt på øya ligger Skipsfjorden 
landskapsvernområde, et mektig skue, spesielt hvis du går inn fra 
sør via Skarbruna. Kyststiene på Vannøya går langs historiske stier 
og løypenett langs sjøen og mellom fjordene over fjell og skar. Husk 
at de merkede rutene er sommerruter som ikke nødvendigvis er 
trygge vinterruter, så her må du høre med lokalbefolkningen om du 
er usikker. 

Vi ønsker deg velkommen til øya vår, Vannøya. Nyt stillheten og roen 
på Vanna, ta med deg søppelet hjem og husk båndtvangen.

You are now on Vannøya, or in short Vanna, which was originally called 
Vorn or Varna, ”the one who protects”. The island houses about 800 
inhabitants. At Vannareid and in Vannvåg you will find grocery stores, 
gas stations, post o� ices, schools and kindergartens. On Vannøya, 
you can enjoy nature in plenty of fresh wind with the open ocean 
nearby. Discover wild nature along valleys, marshes and hills, rivers 
and lakes, beaches and alpine peaks above 1000 MASL. Fishing and 
seafood are prevalent on the island, while year-round reindeer and 
sheep husbandry adds a special touch. You will find accommodation, 
great view points and several well-marked hiking trails of varying 
di� iculty. Many of recommended hiking destinations will take you to 
rustic shelters. In the middle of the island lies Skipsfjorden landscape 
reserve, a powerful sight especially if you enter from the south via 
Skarbruna. The coastal paths on Vannøya follow historic trail networks 
along the sea and fjords and over mountains and cli� s. The marked 
routes are summer routes which are not necessarily safe in winter, 
so consult with locals if unsure.

We welcome you to Vannøya. Enjoy the quiet and tranquillity, take 
your litter home, and remember the local regulations for keeping 
dogs leashed.

Karlsøy 
kommune

- et levende øyrike

2
Storkveitefangst. /
Large atlantic halibut catch. 
© Truls Iversen.

4 Steinhytta langs stien opp Vanntinden. / 
Stone hut along the path to Vanntinden.
© Sigurd Daniel Nerhus.

6 Solnedgang over Sengskroken. / 
Sunset over Sengskroken beach. 
© Truls Iversen

5 Spekkhoggere utenfor Nordvannvåg. / 
Killer whales outside Nordvannvåg. © Jorunn Amundsen.

3 Spennende installasjoner ved Indianeren. / 
Fascinating installations at Indianere © Siv Ditlefsen.
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Ð Turistinformasjon / 
Tourist information

À Campinghytter / 
Camp site cabins

× Matvarehandel / Grocery store

Ý Posttjenester / Postal services

¸ Bensinstasjon / Gas station

Î Overnatting / Accomodation

± Severdighet / Point of interest

º Bilferge / Car ferry

í Verksted / Mechanics workshop

¥ Geologisk severdighet / 
Geological sight

¿ Båtutsett (fritidsbåt) / 
Boat launch (leisure boat)

© Byggetjenester / Building services

ª Lokal mat / Local food

ä Returstasjon / Waste disposal

Þ Rasteplass / Picnic area

™ Utkikkspunkt / Viewpoint

£ Foss / Waterfall

F Gapahuk / Open shelter

g Nødbu, varmestue / 
Emergency shelter

$ Bading / Open air bath

3 Bålplass / Bonfire
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Hytte ubetjent /
Tourist hut with no services
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Fiske med fiskekort / 
Fishing with license

â Kirke / Church

¯ Kulturminne / 
Cultural monument
Sti / Footpath
Landskapsvernområde / 
Landscape reserve
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Vannøya

1 Nordlys over gammelt hus i Vannavalen. / 
Northern lights over an old house  
© Truls Iversen.
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Skipsfjord landskapsvernområde

Burøysund
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Digital map Visit Karlsøy

Oversikten over fiskevann er ikke 
komplett. Enkelte grunneiere har 
reservert seg mot fiske. Du har selv 
ansvar for å sjekke gjeldene fiskeregler 
for hvert vann/vassdrag.

The information about fishing locations 
is not complete. Some landowners do not 
allow fishing. It is your responsibility to 
check the rules for each stream/lake.
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