
Unikt Geo-fenomen i Våttvika
Passer for:
Alle

Innhold:
Vi tar deg med til en formasjon i svaberget 
som viser mange epoker i hvordan 
geologien i Vevelstad har blitt til. Her finnes 
flere bevis på de mektige kreftene som har 
vært i sving under den store 
kontinentalkollisjonen, og xenolitter eller 
fremmedstein er her fanget i den vakre 
Andalshattgranitten. Denne spesielle 
formasjonen samt guiding vil gi deg et 
spennende inntrykk av geologien i 
området. 

Utstyr/bekledning:
Gode sko og fritidsklær

Tidsramme:
1 time

Tid:
Mandager og Tirsdager kl 12.45

Sted/oppmøte:
Våttvika, ca 3 km fra Andalsvågen ferjeleie

Kjøretid med bil fra Forvik: 15 min.
Kjøretid med bil fra Andalsvågen: 3 min

Pris:
Gratis

Bestilling:
Telefon: 469 54 588
Epost: hei@vevelstad.kommune.no
Ta kontakt om det skulle være noen 
spørsmål eller om tidspunktet ikke 
passer

Kombiner gjerne turen på tirsdager med 
Granittbrudd og Speilet – Skulpturlandskap 
Nordland som starter 14.30. 

Foto: Stian M. Thollefsen



Granittbrudd og Speilet
- Skulpturlandskap Nordland

Passer for:
Alle

Innhold:
Her kan du få et unikt innblikk i 
bruksområdene til berg, med fin utsikt 
utover Helgelandskysten. Våren 1996 
ble større mengder råmateriale 
transportert herfra og til Fauske for 
videre foredling. 

Opus for himmel og jord ble oppført i 
1993 av kunstneren Oddvar I.N, slipt 
og polert, direkte inn i fjellet. Hans idé 
referer til menneskets vandring på 
kloden.

Utstyr/bekledning:
Gode sko og fritidsklær

Tidsramme:
1 time

Tid:
Tirsdager kl 14.30

Sted/oppmøte:
Høyholm ca 7 km fra Andalsvågen 
ferjeleie (Parkeringsplass godt merket 
med skilt)

Kjøretid med bil fra Forvik: 10 min.
Kjøretid med bil fra Andalsvågen: 6 
min.

Pris:
Gratis

Bestilling:
Telefon: 469 54 588
Epost: hei@vevelstad.kommune.no
Ta kontakt om det skulle være noen 
spørsmål eller om tidspunktet ikke 
passer

Kombiner gjerne turen med Unikt 
Geo-fenomen i Våttvika som starter 
12.45

Foto: Torhild Haugann

Foto: Marit Mjøsund

Foto: Marit Mjøsund



5000 år gammelt kunstverk
Helleristninger ved Vistnesstien

Passer for:
Alle

Innhold:
Vi tar deg med til en kunst som ble laget 
av jakt- og fangstfolk for ca. 5000 år 
siden. På den tiden var dette et viktig 
møtested for mennesker. På vei til 
helleristningsfeltet, langs stien, ser man 
alt fra Vega og Hamnøya i sør til De Syv 
Søstre og Rødøya i nord. Langs turen vil 
man forstå hvordan geologien har 
utformet det vakre landskapet her på 
Helgelandskysten, samt oppleve hva 
menneskene gjorde da de kom til Norge 
etter den siste istid. Tilrettelagt og 
spennende.

Lengde: 4,7 km

Utstyr/bekledning:
Gode sko og fritidsklær

Tidsramme:
1 t og 30 m

Tid:
Torsdager kl 12.00

Sted/oppmøte:
Handelsstedet Forvik (rett ved fergeleiet)

Pris:
Gratis

Bestilling:
Telefon: 469 54 588 
Epost: hei@vevelstad.kommune.no
Ta kontakt om det skulle være noen 
spørsmål eller om tidspunktet ikke passer

Foto: Marit Mjøsund

Foto: Torhild Haugann



Esøya – RIB-tur
Passer for:
Nedre grense 12 år (pga. høyde i båten)

Innhold:
Fartsfylt RIB-tur til Esøya med en mulighet til 
å bli bedre kjent med kystlinja i Vevelstad og 
Helgeland. Turen går ut i fjorden, langs 
Hamnøya, der vi blant annet finner 
lakse-oppdrettsanlegg. Videre går turen til 
Esøya, hvor en kan gå i land og se unike 
geologiske og historiske fenomener. Blant 
annet tektoniske kontaktgrenser, og 
inskripsjoner fra tidligere sjømenn. Derfra vil 
turen gå igjennom Vevelstadsundet og ender 
tilbake ved start.

Maks antall: 12 personer

Utstyr/bekledning:
Klær og utstyr til RIB-tur blir utdelt ved start
Gode sko

Tidsramme:
3 timer

Tid:
Onsdager kl 12.00

Sted/oppmøte:
Vevelstad Gjestegård, Forvik

Kjøretid med bil fra Andalsvågen: 15 min
Kjøretid med bil fra Forvik: 2 min

Pris:
Kr. 400/pers betales direkte til båten

Guide er gratis

Bestilling:
Telefon: 469 54 588
Epost: hei@vevelstad.kommune.no
Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål

Foto: Stian M. Thollefsen

Foto: Marit Mjøsund

Foto: Marit Mjøsund



Vevelstad Museum
Berg- og mineralsamling 
+ omvisning

Passer for:
Alle

Innhold:
Kultur og historie presentert i et bygdetun, av 10 
ulike bygg, rett ved Forvik Kirke. Som en del av 
omvisningen, kan en få god kjennskap med 
geologien og de mange ulike bergartene som 
Norges land er bygget opp av. Der kan en studere 
om lag 270 prøver, hovedsakelig hentet fra 
Helgeland.

Maks antall: ca. 10 personer

Utstyr/bekledning:
Ingen krav til bekledning

Tidsramme:
1 time

Tid:
Fredager kl 12.00

Sted/oppmøte:
Vevelstad Museum, ved Forvik kirke 
(godt merket)
Kjøretid med bil fra Andalsvågen: 15 min.

Pris:
Gratis

Bestilling:
Telefon: 469 54 588
Epost: hei@vevelstad.kommune.no

Ta kontakt om det skulle 
være noen spørsmål eller 
om tidspunktet ikke passer

Foto: Torhild Haugann



Geo-fenomen på Vistnesodden
+ kontaktsøkende kopplam
Passer for:
Alle

Innhold:
Ved Vistnesodden finner man et 
spennende geologisk fenomen som vi vil 
ta deg med på. Her ser man rester etter 
en gammel havbunn som ikke lenger 
eksisterer. På vei til lokasjonen går vi 
gjennom innhegningen til 
kontaktsøkende kopplam.

Maks antall: 10 personer

Utstyr/bekledning:
Gode sko og fritidsklær

Tidsramme:
1 time

Tid:
På bestilling

Sted/oppmøte:
Snuplass i enden av Vistnesveien 
Kjøretid med bil fra Andalsvågen: 25 min.
Kjøretid med bil fra Forvik: 10 min.

Pris:
Gratis

Bestilling:
Ønsker du å være med på turen, ta 
kontakt på telefon eller epost
Telefon: 469 54 588
Epost: hei@vevelstad.kommune.no

Foto: Stian M. Thollefsen

Foto: Marit Mjøsund


