Turkort

Glimma rundt
Bli med på en idyllisk vandring rundt Glimma, innerst i Presteidfjorden.
Her kan du oppleve den kraftige havstrømmen Lesma, nyte flott utsikt
mot fjellene på ytre Hamarøy og vandre langs det gamle båtdraget i
Dragseidet. Terrenget er lett kupert, men kan tidvis kreve god balanse
over fjæresteinene. Det er flotte steder å raste underveis og ved dårlig
vær kan du søke ly i grillhytta ved Kallstadvatnet. Langs løypa er det
fine badeplasser, spesielt på svabergene ved Tuvagården, en gammel
samisk boplass. Området rundt Glimma ble i 2015 kåret til Hamarøys
mest attraktive friluftsområde.

Høyde (Moh)

Middels - For den vanlige trimmer.
Turen går på sti og i fjæra.

Lengde: 11,8 km rundtur
Parkering: Ved Hamsunsenteret eller ved Presteid bru
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Glimma rundt

Start ved Hamsunsenteret, følg skilting mot Oppeid og snart er du på
den gamle ferdselsveien til Kallstad. Følg videre skilting ned mot fjæra
og følg fjæra til du er ved Dragseidet. Her tar du av fra havet, følger
båtdraget et stykke, før du krysser Kallstadveien og er tilbake på den
gamle ferdselsveien til Kallstad. Etter ca. 1,5 km er du på Kallstadveien igjen, følger denne ca. 400 meter og ta så av på en skogsbilvei
til venstre. Videre kommer du inn i åpen skog og beveger deg ned mot
fjæra igjen. Følg vardene til du kommer til Tuvagården. Her kan du
velge å gå langs fjæra, tidvis over rullestein, til Presteidbrua eller følge
stien som går opp og inn i skogen over Bleiåsen (ikke merket). Etter
Presteidbrua tar du til venstre på nedsiden av bensinstasjonen og finner stien igjen ved enden av parkeringsplassen. Etter å ha passert
skogholtet og naustene er du tilbake ved Hamsunsenteret. Turen er
merket med grønne skilt med blå vandrer, samt varder.
Turen er merket begge veier.
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