
 
 
Vetfjellet 
 
Mange legger nok merke til Vetfjellet aust for Alstahaug på grunn av sambandsutstyret 
forsvaret har her. Navnet tilsier at her på den 244 meter var det en vete – en varde – i 
gammel tid, og det betyr at fjellet var lett å komme opp på og vistes vidt. Fra Søvikskaret tar 
turen opp rundt timen, og man får med seg en kjempeutsikt på toppen. 
 

 
 
Det er merket sti opp fra riksvei 17 på Søvik, 15 kilometer sør for Sandnessjøen. 100 meter 
sør for skiltet til ferjeleiet (til Herøy/Austbø) på Søvik er det skilt som viser vei til Søvikskaret. 
Her tar man innover og runder et bolighus. Har man med bil parkerer man den på anvist 
plass ved garasjen bak og noen få meter sør for bolighuset. 
 
Fra parkeringsplassen går man sørover langs veien videre innover, først gjennom ei grind og 
så et par hundre meter fram til neste gjerde. Her står det et skilt som viser opp til Vettfjellet, 
man hadde god råd på t-ene, og du går opp til høyre. Over ei trapp, og du stiger rakt opp litt 
til høyre langs berget. Så mer eller mindre langs det høyeste av ryggen bortover her til man 
er oppe på toppen på 244 meter. Fin og jevn stigning bortover. 
 
Til å begynne med har du hatt god utsikt over Søvik og Alsten, utover, og etter hvert som du 
kom opp over Offersøy, Tjøtta, skipsleia, Torghatten, Vega, Alstahaug, Belsvåg, Blomsøy, 
Brasøy, Husvær og Sandvær. Hestmannen ser man helt i nord over Solfjellfjellet på Dønna. 
Antagelig er Vetfjellet det fjellet i Alstahaug som gir mest utsikt i forhold til antall gåtte skritt. 



Vetfjellet er enkelt å gå opp på. Litt stigning med det samme, og så er veien slak bortover. 
Mange går tur her, mens andre kjører på med mer tempo og tar dette som dagens trim. 
 

 


