
Turstiene i
Lilandsfjellet

Ski- og trimgruppa til Liland IF (LIF) har bygd opp turstinet-
tet i Lilandsfjellet. Turstiene følger gamle ferdselsårer slik 
de ble laget av folk og fe. Bortimot 30 km med stier er ryd-
det, merket og skiltet. Høyeste punkt er Veten (Lilandsve-
ten) 351 m.o.h. med en flott utsikt over Liland og Ofoten.



LIF har trimbok på Veten og på Kolsletta ved Voldbuvegen.  På bildet 
ovenfor blir trimkassen på Kolsletta satt opp. Det kjøres også løype 
med scooter til Veten, Stengseldalen og lavvoen på vinteren. Skolen 
ligger nær turstianlegget og bruker det gjerne som turområde.



Ca. 150 skilt er lagd av LIF og satt opp på de ulike knutepunktene og 
interessepunktene langs turstiene. Røde klosser loser deg mellom 
disse punktene. Inngangen til turstiene er; Stordalen/Høgda, Stuslåt-
ta og Liland brygge. Her finner man opplysningstavler med kart.



Lavvoen av tre i ligger Litje-Kleggåsen like under Veten. Det tar ca. 
en halv time å gå fra Stuslåtta til lavvoen. Den er satt opp av ski/
trimgruppa i LIF og den er åpen året rundt - og kan benyttes av alle. 
Både barnehagen og skolen benytter den, samt turgåere.  LIF har 
ulike aktiviteter i og ved lavvoen. I og utenfor lavvoen er det bord og 
benker. Har du lyst til å bruke ovnen i lavvoen, må du ta med ved.  Vi 
synes det er trivelig hvis besøkende skriver i gjesteboka.  
Ved lavvoen har 
vi også satt opp 
en utedo. 

Her er bilde fra 
transport av 
utedoen som ble 
bygd i Sundet
samt bilder fra 
byggingen av 
lavvoen i 
Litje-Kleggåsen
i 2005:

Lavvoen i Litje-Kleggåsen





LIFs gapahuk på Veten ble åpnet i 2013. Gapahuken er bygd på 
dugnad av ski/trimgruppa i LIF.  Materialene er hentet fra lokal skog 
(med unntak av den impregnerte). Godt over 200 dugnadstimer er 
gått med til byggingen. LIF fikk 40 000 kr i spillemidler til gapahuken.

I gapahuken kan du spise nistepakken din mens du nyter den flotte 
utsikten over Liland og innover Ofotfjorden.

Bilder fra bygging og utsikt:

Gapahuken på Veten





Langs turstiene er det satt opp info om forskjellige interessepunkt/stedsnavn og et 
av dem er ruinene etter den gamle skihytta til LIF.  Se kart over LIFs turstier.


