
TURER PÅ EKNE
Turkort



Med denne samlingen turkort får du informasjon om fine turer på 
Ekne og omegn. Ekne IL og samarbeidspartner Ekne Småbåthavn hå-
per at turfolderen kan stimulere til mer aktivitet i den flotte bygda 
vår, midt i Trondheimsfjorden. 

QR-kodene på hvert turkort leder deg til et digitalt kart over turen. 
For å scanne QR kodene trengs en egen app. Søk på ”QR scanner” i 
Google play eller på Appstore. 

For besøkende håper vi at turfolderen gir inspirasjon til å benytte 
seg av friluftslivsmulighetene både i marka og nært fjorden: fra 
Storheia i sør til småbåthavna i nord er det mye å oppleve. 
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         Innlegget - 
   Torvmyra - Sønningen

   8 km tur-retur

Fra Innlegget til Torvmyra er det 1,3 km å gå langs gruset traktorvei 
fra parkering på Innlegget. Videre til Sønningen, fra Torvmyra, er det 
2,7 km langs sti som er kloppet over de verste bløtpartiene.

I gamle dager stakk bøndene torv på Torvmyra. Dette ble tørket i tor-
vhuset som sto på myra. Når torva var tørr ble dette kjørt ned med 
hest til bygda. Torva ble brukt til brensel. Torvmyra er tilrettelagt med 
bålpanne og fyringsved. Det går skiløype til Tormyra fra Innlegget om 
vinteren. 

Vannet Sønningen er Eknes drikkevannskilde 135 m.o.h. Ved Sønningen 
ligger Ekne ILs skihytte som er åpen for alle besøkende. Sønningen er 
et fint fiskevann. Her er det mulig å ta ørret på over kiloen. 

Sønningen

Varighet: 
2 timer
Total stigning: 
81 høydemeter
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Skogsstien og 
Falstadstien til utsikten

2,5 km eller 7,5 km

Utsikten

Innlegget

Torvmyra

Utsikten

Utsikten er et flott utsiktspunkt ca. 1 km 
fra Torvmyra. Her kan du se ut  over Ekne-
bygda og fjorden mot Skogn og Levanger.

Dette er en flott runde er å gå fra Innleg-
get via Torvmyra og deretter nordover til 
Utsikten. Det er sti hele runden. Alternativt 
kan man starte turen på Falstadsenteret 
og gå Falstadstien inn til Falstadskogen og 
Kolmildalen opp mot Skogsstien. Turen blir 
da ca 5 km lengre tur/retur. 

Stien fra utsikten og ned til innlegget er i 
noe dårlig stand. Retur via Torvmyra anbe-
fales om man er dårlig til beins. 

Varighet: 
40 minutter
Total stigning: 
96 høydemeter
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Migtjønna
6 km tur-retur

Jonasplassen
Migtjønna

Migtjønna ligger 114 m.o.h. mellom Ronglan og Ekne.
Migtjønna er et flott turmål både om sommeren og vinteren. 
Det er fine forhold å gå etter traktorvei og godt tråkket sti. 

Ny gapahuk ligger like ved Migtjønna hvor en kan kose seg med mat-
pakke og drikke. Bålpanne er tilgjengelig ved gapahuken.

Ta med fiskestanga! I Migtjønna er det 
ørret av fin kvalitet.

Like før Migtjønna ligger Jonasplassen
– en gammel og hyggelig setervoll. Jonasplassen

Migtjønna

Varighet: 
1 time og 30 minutter
Total stigning: 
63 høydemeter
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Våttåberget ligger mellom Ekne og Ronglan – 248 m.o.h.

Våttåberget er et fint utsiktspunkt. I gamle dager var det et utsiktstårn 
på plassen. I 2016 ble det bygd en kopi av dette tårnet på dugnad. Det 
nye tårnet er 12 meter høyt og på øverste platå er det en fabelaktig 
utsikt over bygda.

Våttåberget er turmål for mange. 
Både barnehager og pensjonister 
besøker utsiktspunktet regelmessig. 

Det er flere alternativer for 
adkomst til Våttåberget; 
Kjølen Nordre, Strandkorsen 
og Perhaugen.

Våttåberget
5,5 km

Varighet: 
1 time og 20 minutter
Total stigning: 
215 høydemeter
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Kristvika - Fjellhov
Storheia - 10 km

Purkvika

Fra Kristvika går man på opparbeidet turvei fram til klatrefeltet i Pur-
kvika. Videre er det en blanding av sti og tråkk opp til Storheia. 

Avstikkeren til Fjellhov er valgfri. 

Fjellhov er en hytte under Nord-Trøndelag 
turistforening og ligger fint til ved Igletjønna
mellom Storheia og Litjheia. Hytta er godt egnet
for både dagsturer og overnattingsturer. 

Storheia er Eknes høyeste topp og rager 370 meter over havet. 

Fjellhov

Varighet: 
2 timer og 30 minutter
Total stigning: 
586 høydemeter
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Falstad Øvre - Torvmyra
5,7 km

Fra Falstad Øvre er det fin gårdsvei. Gårdsveien går over til sti opp 
til Torvmyra og tilbake over Nonsåsen, før man igjen kommer inn på 
gårdsveien ned mot Falstad Øvre. 

Varighet: 
1 time og 30 minutter
Total stigning: 
146 høydemeter
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Fjellplassen - Storheia
3 km
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Fra Sottjønna er det fin, men relativt bratt turvei, opp til Storheia. 

På tur opp går man forbi Fjellplassen, en gammel gård som er en av de 
få på Frosta som er bevart i sin opprinnelige form. Den er en tidligere 
bygslingsplass, fra 1827 i privat eie. Deler av Bygningsmassen fra 1700 
tallet er under restaurering. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 
har definert Fjellplassen som 
verneverdig og et kulturminne.

Varighet: 
1 time
Total stigning: 
270 høydemeter

Fjellplassen



Kulturminner, 
naturområder og 

interessepunkt
på Ekne
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Ved å scanne QR-ko-
den ovenfor, kommer 
du til et kart med 
oversikt over flere 
interessepunkt på 
Ekne.

Det er flere kulturminner, krigsminnesmerker, naturområder og andre inter-
essante områder på Ekne som er verdt å se. Scann QR-koden over for å komme 
til et interaktivt kart som viser flere forslag. 

Spesielt kan det anbefales besøkende å få med seg et besøk til Falstadsenteret. 
Falstadsenteret er et minnested og senter for menneskerettigheter. Senteret 
består av Falstad fangeleir og Falstadskogen som ligger et steinkast unna 
og var rettersted for okkupasjonsmakten. Skogen er i dag krigsgravplass og 
fredet kulturminne.

Falstad Museum ble etablert i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995. 
Siftelsen Falstadsenteret ble opprettet 2000 og er et nasjonalt opplærings- 
og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og 
menneskerettigheter. Senteret ble åpnet 7. oktober 2006. 



Fiske- og badeplasser på
Ekne

Ekne har flere fine fiskeplasser langs fjorden. I alle ferskvann på Ekne er det 
ørret. I Byavannet er det både ørret og røye. Ekne har også flere fine bade-
plasser. Kaspertangen, Vestrumsbukta og Finnsvika anbefales de som ønsker 
å bade i sjøen. Et utvalg fiske- og badeplasser finner du under:

Falstadberget og Ekne småbåthavn
Et fint fiskeområde som er lett tilgjengelig for alle. Fangsten kan variere fra 
lyr og torsk til knurr og flyndre. Det er tilrettelagt badeplass med solingsa-
real på Kaspertangen.
Vestrumsholmen
Atkomst fra parkering ved Ekne vannverk. Hele ytre del av holmen er egnet 
for fiske. Flyndre, lyr og torsk er de vanligste fiskeslagene. Vestrumsbukta er 
en fin badeplass for mindre barn, siden fjæra er langgrunn. 
Smalvegkaia
Atkomst fra liten parkering fra veien ned til sjøen. Et fint område for land-
fiske. Her kan man ta lyr, sei og torsk.
Finnsvika (Tyssnebben)
Atkomst fra parkeringsplass og ned til Finnsvika. Fra Finnsvika går man 
noen hundre meter mot øst mot berget Tyssnebben. Lyr, sei og torsk er vanlig 
fangst her. Finnsvika har fin rullesteinsstrand og er fin for bading. 

Ved å scanne QR-ko-
den ovenfor, kommer 
du til et kart med 
oversikt over flere 
fiske- og badeplasser 
på Ekne.
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Skann QR-koden under for å 
få opp turrundene i et eget 

google-kart

God tur!
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