
KarlsøySIKKERHET PÅ TUR • • SAFETY FIRST
Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat og kompass, avhengig 
av turens lengde og vanskelighetsgrad. Husk at været kan snu raskt. 
De merkede rutene er sommerruter som ikke nødvendigvis er trygge 
vinterruter. Flere av områdene er skredutsatte om vinteren. Ferdes du 
vinterstid, husk å gjøre gode vurderinger underveis, ta snøprofi l og 
snu i tide. Hør med lokalbefolkningen om du er usikker på forholdene.

Always be sure to bring weather and terrain appropriate attire, 
enough food for the duration of the outing, as well as a map, 
compass, and fi rst-aid kit. Weather conditions can change quickly. 
The marked routes are intended for clear summer conditions and are 
not necessarily safe in winter. Several routes traverse areas that are 
exposed to avalanche during winter. If traversing in winter, take careful 
consideration of terrain and conditions, check the snow profi le, and 
remember that there’s never any shame in turning back. Consult with 
locals if you have any doubts about the route.

FISKEKORT • • FISHING LICENSE
Du trenger fi skekort for å fi ske i vassdragene i kommunen. Ikke alle 
vassdrag er åpne for fi ske (se kartet på andre siden for tilgjengelige 
fi skevassdrag). Avhengig av vannet du ønsker å fi ske i, kjøper du 
fi skekort enten på www.inatur.no eller direkte hos grunneierlaget. Du 
har selv ansvar å sjekke gjeldende fi skeregler for hvert vann/vassdrag. 
Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse.
Ringvassøya
- Fra Bjørnskardalen til Hessfjorden.  
Se Gamnes utmarkslag på www.inatur.no.
- Skogsfjordvatnet, Skogsfjordelva og mindre omkringliggende 
fjellvann. 
Se Skogsfjordvatnet grunneierlag på www.inatur.no.
- Nedre del av Leirbogvannan. 
For fi skekort kontakt Marit Pettersen 91364199
- Jøvikvatnet og Middagsvatnet. 
Kun fi ske for de som leier hytte av Tromsø jeger- og fi skeforening. 
Vannøya
- Fiske i Vannareid-vassdraget og Skipsfjordelva. 
Kjøpes fra Matkroken Vannareid J.Mikalsen. 
Se www.jmikalsen.com/jfkort/ 

All freshwater fi shing requires a license. Not all lakes, streams and 
rivers are open for fi shing, so please be sure to consult the map. 
Depending on the area you wish to fi sh in, you can either purchase 
a fi shing license at www.inatur.no or directly from the landowner. It is 
the fi sherman’s responsibility to check the rules for each fi shing site. 
Infringement may result in legal penalties.
Ringvassøya
- From Bjørnskardalen to Hessfjorden. 
See Gamnes utmarkslag at www.inatur.no. 
- Skogsfjordvatnet, Skogsfjordelva and nearby lakes. 
See Skogsfjordvatnet grunneierlag at www.inatur.no.
- Lower portion of Leirbogvannan. 
Contact Marit Pettersen by phone at +47 913 64 199.
- Jøvikvatnet and Middagsvatnet. Fishing only for those who rent the 
cabin from Tromsø Hunting and Fishing Association.
Vannøya 
- Streams and rivers near Vannareid and in Skipsfjordelva. 
Buy your fi shing license from Matkroken Vannareid J. Mikalsen. 
See www.jmikalsen.com/jfkort/

ALLEMANNSRETTEN • • PUBLIC RIGHT OF ACCESS 
Allemannsretten gir oss alle rett til ferdsel og opphold i norsk natur. 
Du kan fritt ferdes i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene, 
og sykle på stier og løyper – uavhengig av hvem som er grunneier. 
Allemannsretten gjelder ikke motorferdsel. Du kan også høste av 
naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fi ske saltvannsfi sk. 
Allemannsretten gjelder kun i utmark, altså udyrket land. Fri ferdsel 
og opphold skal imidlertid foregå uten nevneverdig ulempe for andre 
turgåere eller grunneier. Det er heller ikke lov å forstyrre dyrelivet, 
plukke eller ødelegge truede eller fredede arter, eller plukke bær 
der grunneier uttrykkelig har satt ned forbud for dette. Du kan telte 
i utmark 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte i maks to 
døgn. Å tenne bål i skog og utmark er forbudt fra den 15. april til den 
15. september, men lov på steder som i vannkanten, der brannfare 
ikke er sannsynlig. Hvis du lager bål ved sjøen, unngå å fyre opp rett 
på svaberget slik at berget sprekker. I både innmark og utmark skal 
du alltid lukke grinder etter deg og ta hensyn til dyr som er på beite. 
Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. 
august. Husk å rydde etter deg, og etterlat ingen varige spor. 

Public right of access entitles everyone to explore, use, and camp 
in non-cultivated countryside. It provides universal access to forests, 
mountains, lakes and rivers with all their trails and tracks. It does not 
apply to the use of motor vehicles. You can pick berries, mushrooms 
and fl owers, as well as fi sh in the ocean. Please note that in Northern 
Norway there are special restrictions regarding picking cloudberries, 
so be sure to check this in advance. Use of common outdoor 
areas must not restrict or degrade its use for others, including the 
landowners. It’s forbidden to disturb wild animals, and to collect 
or damage rare or threatened species. Camping is permitted 150 
meters or more from the nearest settlement, and for max. 48 hours in 
the same spot. Lighting fi res in undesignated fi re pits is forbidden from 
April 15th to September 15th. Always be mindful of closing gates and 
of not disturbing livestock. Dogs must be leashed from April 1st to 
August 20th, and otherwise always when in proximity of animals and 
other people. Strive to take only memories and leave only footprints.

TURKART • • HIKING MAP
Kjøp turkartet for Karlsøy kommune i målestokk 1:50 000 for å forlenge 
turene og øke naturopplevelsene. Den medfølgende brosjyren gir deg 
inspirasjon og informasjon om kommunens friluftsområder. Kartet 
selges på lokale utsalgssteder og på rådhuset på Hansnes. I Tromsø 
kommune kan du kjøpe et eksemplar på Bokhuset Libris, eller direkte 
fra Ishavskysten friluftsråd på rådhuset i Tromsø. 

Buy the hiking map in 1:50 000 scale for Karlsøy municipality to extend 
your outings and enjoy more nature. The brochure that accompanies 
the map provides inspiration and information about trekking areas 
in Karlsøy. You can buy the map at local stores and at the town hall 
in Hansnes. In Tromsø, buy the map from the bookstore Bokhuset 
Libris, or from Ishavskysten Friluftsråd at the town hall in Tromsø.

REINØYA • • REINØYA ISLAND
På Reinøya ruver mange fl otte fjell, og nedenfor disse ligger øyas 
fi re 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 fi nnes over hele øya. For 
øvrig fi nner du hytteutleie i sør, fl ott utsikt over midnattssolen i nord, 
den berømte statuen av en sørgende havfrue, «Havkvinnen», i øst, 
fl ere badeplasser for arktiske badeopplevelser, samt to gartnerier 
og en sjømatbedrift på øya.

At Reinøya there are many beautiful mountains, 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. 
Further, you will fi nd 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.

KARLSØYA • • KARLSØYA ISLAND
Karlsøya er kommunens minste bebodde øy. Øya er et gammelt 
kirkested der du kan oppleve mye historikk. Her fi nner 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 fl ora, og på øya ligger hele tre 
naturreservater. Karlsøya har ca. 50 fastboende. Innbyggerne er både 
gamle karlsøyværinger og innfl yttere 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. 

Karlsøya is the municipality’s smallest inhabited island. The island is 
an old parish where you can experience a lot of history. In addition 
to old buildings from the 1700s and 1800s, you will fi nd stone-age 
sites as well as German canon instalments from WWII. Karlsøya´s 
special bedrock provides a good foundation for a rich fl ora, and there 
are 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 
off ers visitors an alternative experience among artistic installations in a 
powerful landscape with sheep, eagles and orchids. 
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KARLSØY – et levende øyrike 
KARLSØY ISLAND – explore vibrant coastal culture
Ved 70° fi nner du Karlsøy kommune, en times kjøretur nord for Tromsø. Kom-
munen strekker seg over 600 øyer og holmer. Naturen er variert og spenner 
fra karrig kystlandskap med bratte fjell ytterst i kommunen til skogkledde daler 
og fi skerike elver og vann lenger inn mot fastlandet. Kystkulturen - livet ved 
havet og fjellene, nordlyset og midnattssolen har preget menneskene som bor 
her og preger dem fortsatt den dag i dag.  

Karlsøy kommune har et rikt fugle- og dyreliv. Den majestetiske havørna har 
blitt et vanlig skue i horisonten. Våre øyer inviterer til korte og lange turer både 
langs fjæra og i fjellene. Her fi nner du mange muligheter for havfi ske og fi ske 
i fi skerike vann og elver. Toppturer er populære, og naturen byr på fantastiske 
skiturer store deler av året. Her fi nner du gode muligheter for sopp- og bær-
sanking om høsten, samt gode jaktområder for småvilt. 

Store deler av kommunen er landskapsvernområde, som omfatter blant annet 
Skipsfjorden på Vannøya, Nord-Kvaløy, Sør-Fugløy, Nord-Fugløy og Grøtøy. I 
tillegg fi nnes det fl ere naturreservater, på Rebbenesøya, Sørfugløya, Kvitvær, 
Måsvær, Flatvær og Karlsøya. Her et det store åpne områder med hvite 
strender og artsrik fl ora, og mulighet for fi ske, se sel og oter samt oppleve 
havørna, lundefugler og ærfugler.

Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfi sk, med Portugal, Spa-
nia og Brasil som primærmarked. I de siste årene har også fi skeoppdrett blitt 
en viktig næring. Dessuten fi nnes det mange gårder som legger vekt på en 
naturlig og bærekraftig produksjon av tradisjonelle råvarer.
Velkommen til Karlsøy!

At 70° degrees north you fi nd Karlsøy municipality, only an hour drive from 
the city of Tromsø, in Northern Norway. Karlsøy encompasses 600 islands 
and islets. The natural environment is varied, ranging from barren coastal 
landscapes with steep mountains in the outer reaches of the municipality, to 
wooded valleys and rivers and lakes teaming with fi sh further inland. Coastal 
culture - sea and mountain life, the northern lights and the midnight sun have 
characterized the people who live here and still characterize them today. 

Karlsøy municipality is rich in birdlife and wildlife. The majestic white-tailed eagle 
has become a common sight in the horizon. Our islands off er possibilities for 
short and long outings along the shore and in the mountains. You will fi nd 
many possibilities for ocean fi shing and freshwater angling. Peak outings are 
popular, and the surroundings off er possibilities for fantastic ski trips most of 
the year. You also will fi nd good opportunities for mushroom and berry picking 
in the fall as well as good areas for hunting small game. 

Large parts of the municipality are landscape reserves, including Skipsfjorden 
on Vannøya, Nord-Kvaløy, Sør-Fugløy, Nord-Fugløy and Grøtøy. There are 
nature reserves on Rebbenesøya, Sørfugløya, Kvitvær, Måsvær, Flatvær and 
Karlsøya. Here you will fi nd wide open areas with white beaches and diverse 
fl ora, and the opportunity to fi sh and spot seals, otter, eagles, puffi  ns and 
eider. 

Karlsøy is among the world’s leading exporters of clipfi sh, with Portugal, Spain 
and Brazil as primary markets. In recent years, fi sh farming has also become 
an important industry. Also, there are many farms that emphasize a natural 
and sustainable production of traditional products.
Welcome to Karlsøy!

REBBENESØYA • • REBBENESØYA ISLAND
Rebbenesøya 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 fl este arbeider innenfor fi skeri, 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 omgivel-
ser. Sørover går veien videre til et kryss i Finnkjerkkjosen i Tromsø kommune. 
Vestover fra krysset fi nner du Engvik med butikk, bensinstasjon og overnat-
tingsmuligheter. Sørover fra krysset ligger Skogvik, og ved veis ende fi nner 
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. 

Rebbenesøya island is divided between Karlsøy and Tromsø municipality. 
About 30 of the island’s total 70 inhabitants live on the Karlsøy side. Most 
work in fi shing, 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 fi nd Engvik with a shop, gas station and lodging. 
South of the intersection lies Skogvik and at the end of the road you will fi nd 
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. 

VANNØYA • • VANNØYA ISLAND
På Vannøya bor ca. 800 innbyggere. På Vannareid og i Vannvåg fi nner du 
matbutikker, bensinstasjoner, post, skoler og barnehager. På øya kan du 
nyte naturen i frisk sjøluft 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 fi nnes 
det på øya overnatting, fl otte utsiktssteder, fl ere 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.

Vannøya  houses about 800 inhabitants. At Vannareid and in Vannvåg 
you will fi nd grocery stores, gas stations, post offi  ces, schools and 
kindergartens. On Vannøya, you can enjoy nature in plenty of fresh air 
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 fi nd accommodation, 
great view points and several well-marked hiking trails of varying diffi  culty. 
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 cliff s. 

RINGVASSØYA • • RINGVASSØYA ISLAND
Ringvassøya er delt mellom to kommuner. Nordre Ringvassøy tilhører 
Karlsøy kommune, og resterende del mot sør tilhører Tromsø kommune. På 
Karlsøy sin side av Ringvassøya bor ca. 1 130 av kommunens innbyggere. 
Kommunesenteret Hansnes ligger på nordøstsiden av Ringvassøya. Her 
fi nner du blant annet rådhuset, butikker, overnatting, restaurant og bar, 
posttjenester, tannlege, legesenter, kirke, skole, barnehage og sykehjem. På 
Ringvassøya fi nnes fl ere spektakulære fjell, og her ruver også kommunens 
høyeste fjell Solltindan. På Ringvassøya kan du velge blant fl ere merkede 
turløyper, av ulik lengde og vanskelighetsgrad. Ønsker du å prøve fi skelykken 
langs fjæra eller i elver og vann, er Ringvassøya riktig plass. Husk fi skekort 
når du fi sker i vassdrag. Midt på øya råder et mer stabilt klima sammenlignet 
med kystnære områder på Ringvassøya. Her fi nner du Norges største innsjø 
på en øy, Skogsfjordvatnet, omgitt av frodige og rike skoger, myrer og åser. 
Ellers kan du oppleve organiserte nordlysturer, gårdsbesøk, havfi ske, isfi ske 
eller fjellturer på Ringvassøya. Fra Ringvassøya kan du også ta en organisert 
båttur til Helgøya i nord, «den hellige øya». På Helgøy stammer de eldste spor 
av bosetning fra ca. 4000 år f.kr. Helgøy var egen kommune fram til 1964 med 
handel, kirke, dampskipsanløp, post, tingsted og kommuneadministrasjon.

Ringvassøya island 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 fi nd 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. 
You will fi nd several marked hiking trails of varying length and diffi  culty at the 
island. 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 fi nd 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. There have been found 
traces of early population from 4000 years B.C. Helgøy was an independent 
municipality until 1964 with a store, church, steamboat dock, post offi  ce and 
public administration. 

REISE MELLOM ØYENE • • TRAVEL BETWEEN ISLANDS
Fergelinjer / Ferry lines:
Hansnes (Ringvassøya) –Skåningsbukt (Vannøya) – Karlsøya
Hansnes (Ringvassøya) –Reinskard (Reinøya)
Mikkelvik/Mariagården (Ringvassøya) – Bromnes (Rebbenesøya)
For fergeruter, se www.tromskortet.no. / 
For ferry timetables, see www.tromskortet.no.

Karlsøy 
kommune - et levende øyrike

VIKTIGE TELEFONNUMMER /
IMPORTANT PHONE NUMBERS
 
Politi / Police 112
Ambulanse / Ambulance 113
Brann / Fire 110
 
Karlsøy kommune / Karlsøy municipality (town hall) 
77 74 60 00
 
 
Turistinformasjon / Tourist information
Visit Karlsøy - www.karlsoy.kommune.no/visit-karlsoey
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VÅRE ØYER • • OUR ISLANDS
Fem av øyene er bebodd av kommunens omlag 2 260 innbyggere - Ring-
vassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. Kommunesenteret 
ligger på Hansnes på Ringvassøya. Herfra er det fastlandsforbindelse via 
Kvalsundtunnelen. De andre bebodde øyene er tilknyttet til Ringvassøya gjen-
nom fergeforbindelser. Hver øy er en perle som har sitt individuelle særpreg. 
Her er det mye å utforske og oppleve for våre besøkende og fastboende.

Five of the islands are inhabited by the municipality’s 2,260 inhabitants - 
Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya and Karlsøya. The municipality 
centre is located in Hansnes on Ringvassøya island. From here there is 
mainland connection via the Kvalsund tunnel. The other inhabited islands are 
connected to Ringvassøya island by ferry. Each island is a gem that has its 
own distinctive character, with a lot to explore and experience for visitors and 
residents.



Solbakken Gård
9136 Vannareid
 +47 970 65 150 

 knutholdahl@gmail.com
 solbakken-gaard.no

Mikkelvik Brygge
Mikkelvik Brygge, 9130 Hansnes

 +47 913 53 619
  info@mikkelvik.com

 mikkelvik.com

Amazing Aurora – Karlsøy buss
Skogsfjordvatnet 

 +47 930 00 728/ +47 992 28 640
 aurora@karlsoybuss.no

 amazingaurora.no
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Matkroken Hansnes
9130 Hansnes 

 +47 77 74 75 85 / +47 900 34 951
 stein.roald.larsen@coop.no

 coop.no/butikker/
matkroken/hansnes-4414

Lerøy Aurora AS
9130 Hansnes
 77 60 93 00

Hav og Fjell
Bjørnskar Yt. 9130 Hansnes 
 post@havogfjell.no
 +47 480 58 540
 havogfjell.no

Remiks
Ringvegen 180, 9018 Tromsø 
 +47 77 60 19 00
 post@remiks.no

 remiks.no/bedrift/returstasjoner/hansnes

Vannøy Sjøcamping AS
Vannøy Sjøcamping, Kvalvåg, 9136 Vannareid

Tel: +47 905 08 268 / +47 911 80 361 / +47 470 10 541
 post@vannoyseacamp.no

 vannoyseacamp.no

Matkroken Rebbenes
Engvikvegen 606, Rebbenesøya

 +47 957 82 792
 jonny.engvik@coop.no

 rebbenesoy.com

P-A Bygg AS
Lanesøyra, 9135 Vannvåg

 917 09 980

Remiks
Ringvegen 180, 9018 Tromsø 
 +47 77 60 19 00
 post@remiks.no

 remiks.no/bedrift/returstasjoner/skaningsbukt

Elements Arctic Camp
Vargsundet, 9140 Rebbenes
 +47 907 89 699

 post@elementsarcticcamp.com
 elementsarcticcamp.com

J. Mikalsen Matkroken Vannareid
9136 Vannareid

 +47 777 49 630 / +47 415 43 450
Mail: johmikal@online.no

 jmikalsen.com

Finnkroken Feriehytter
9132 - Stakkvik 
 +47 97 06 51 66
 p-apsen@online.no

 finnkroken.no

Reinøy Sjømat AS
Kaiveien 2, 9132 Stakkvik
 +47 77 74 80 00
 post@reinoy.no

 reinoy.no

Vannøy Sport og Havfiske
9135 Vannvåg
 +47 911 18 766
 post@vannoy.no

 vannoy.no

Torsvåg Havfiske
9136 Vannareid

 +47 415 52 794 / +47 971 57 580
 info@torsvaag.no

 torsvag.no

Joker Vannareid
9136 Vannareid

 +47 77 74 97 98 / +47 900 66 936
 joker.vannareid@joker.no

 joker.no/Finn-butikk/Joker-Vannareid

Karlsøyfestivalen
9138 Karlsøy

 +47 970 96 566
 info@karlsoyfestival.com
 karlsoyfestivalen.no

Prestegård & Butikk Karlsøya
Overnatting, Galleri, Butikk & Post

9138 Karlsøy
 +47 924 06 316 
 ellysef@gmail.com
 karlsoyabutikken.no 
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Helgøy AS
Soltunveien 7, 9016 Tromsø
 +47 776 33 200 

 post@visithelgoy.no
 visithelgoy.no
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Material og Maling
Nedre Industrivei 1, 9130 Hansnes

 +47 77 74 73 57
 post@materialogmaling.no

 byggtorget.no/om-oss/material-og-maling-as

Karlsøyliv
Kirkebakken 1, 9130 Hansnes
 post@karlsoyliv.no
 98801824

 karlsoyliv.no

Spar Ringvassøya
9130 Hansnes
 +47 777 47 300 

 spar.ringvassoy@spar.no
 spar.no/Finn-butikk/SPAR-Ringvassoy

H. Hoel Sjøtransport AS
Slettmobakken 54, 9134 Hansnes
 +47 77 74 73 26/ +47 415 65 339

 h-hoel2@online.no
 oyskyss.no

Byggmester Tony H. Jensen AS
Øvre Industrivei 43, 9130 Hansnes

 +47 481 13 530
 tony@byggmestertony.no

 byggmestertony.no

Hansnes Havfiske
Fergetun, 9130 Hansnes
 +47 416 13 522 

 mail@hansneshavfiske.no
 hansneshavfiske.no

Vang Gård
Vang Gård Grunnfjord 9130 Hansnes
 +47 915 32 504 / +47 951 38 772
 kay.bull@vang-gaard.no

 vang-gaard.no

Stakken Gård DA
Grunnfjord, 9130 Hansnes
 +47 915 55 657 

 stakkemo@gmail.com

Bull Gård
Grunnfjord, 9130 Hansnes
 +47 970 87 998 
 post@bullangus.no

 bullangus.no

Ringvassøy Havfiske
Dåfjord

Tel: +47 412 19 896
 ringvassoy.havfiske@hotmail.no

 dintur.no/
Feriehus-i-Norge/Ringvassøy-Havfiske/

Dåfjord Havfiske
Steinnesveien 175, 9130 Hansnes

 +47 481 13 530
 tonyhenriksen86@hotmail.com
 dintur.no/Feriehus-i-Norge/

Dåfjord-Havfiske
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Digital map Visit Karlsøy
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Ð Turistinformasjon / Tourist information

× Matvarehandel / Grocery store

¥ Geologisk severdighet / Geological sight

¸ Bensinstasjon / Gas station

¹ Bibliotek / Library

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

À Campinghytter / Camp site cabins

Â Campingplass / Camping site

í Verksted / Mechanics workshop

ï Rorbu / Fisherman’s cabin

º Bilferge / Car ferry

ß Båyskyss / Water taxi

Ò Kafeteria / Cafe

Ô Kiosk

É Legevakt / Medical care

Ý Posttjenester / Postal services

Z Padling / Kayaking

Î Overnatting / Accommodation

à Spisesetd / Restaurant

¾ Bussturer / Bus tours

© Byggetjenester  / Building services

ª Lokal mat / Local food

ä Returstasjon / Waste disposal

° Museum

¯ Kulturminne / Cultural monument

â Kirke / Church

$ Bading / Open air bath

Þ Rasteplass / Picnic area

£ Foss / Waterfall

g Nødbu, varmestue / Emergency shelter

™ Utsiktspunkt / View point

3 Bålplass / Bonfire

è Utedo / Toilet (Outhouse)

F Gapahuk / Open shelter

ô 
N

Hytte ubetjent / 
Tourist hut with no services

ô < Fiske med kort / Fishing with license

Sti / Foot path

Ishavskysten friluftsråd
Rådhuset i Tromsø, Grønnegata 95, 9008 Tromsø
 Postboks 742, 9258 Tromsø   +47 951 65 131    
  post@ishavskysten.no   ishavskysten.no

Karlsøy kommune
Kirkebakken 1, 9130 Hansnes
 +47 77 74 60 00

 postmottak@karlsoy.kommune.no
 karlsoy.kommune.no 
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