
Årets Perletursesong er i gang! 

Sør-Varanger kommune har også i år utvidet sitt konsept med fotturperler, og har nå 17 
fotturperler som kan sankes inn. Både lokal perletur og perletur i regi av Finnmark 
friluftsråd. 

Lokal Perletur: 

Ta bilde av deg selv ved en turperle, send bildet til perletur@svk.no etter 5 fotturer har du 
gjort deg fortjent til årets nye T-skjorte.  T-skjorte kan hentes på Rådhuset, servicekontoret 
for kr. 50,-  

Perletur Finnmark friluftsråd:  

Som medlem i Finnmark friluftsråd, kan alle kommunens innbyggere være med på 
Perleturregistrering også gjennom Finnmark friluftsråd. Her registrerer du deg med en kode 
du finner i postkassen, og kan dermed oppnå samlekrus etter 7 perler. Sør-Varanger 
kommune er her med i konkurransen om mest aktive Perleturkommune i Finnmark. I fjor 
var Sør-Varanger kommune vinnere helt til målstreken der vi til slutt ble slått av Vardø 
kommunen 
 

Om Fotturperler 

Turperlene er ulike turmål i både lengde og vanskelighetsgrad, men felles for dem alle er at 
det er kjente turmål geografisk spredt rundt i kommunen. Fotturperlene er et samarbeid 
mellom Finnmark friluftsråd, Sør-Varanger kommune og flere lag og foreninger. 
Fotturperlene er merket med skilt «Perletur» ved turstart og en rød T, samt en postkasse på 
turmålet. Noen av turperlene går på sti, merket av turlaget eller av andre, mens noen 
av turperlene er umerket men med god veibeskrivelse og kart på ut.no. Flere av turmålene 
er så enkle at alle skal kunne greie perlene og dermed gjøre seg fortjent til T-skjorte eller 
samlekrus. 

 Fem av turperlene er de 5 høyeste toppene i kommunen, mens de resterende 
tolv turperlene er andre kjente turmål i kommunen. Nytt i 2017 er to nye turmål, 
Elvenesparken og Toppenfjellet. 

Alle turene ligger ute på turistforeningens portal ut.no Her kan du se turbeskrivelse og kart 
med inntegnet rute. 

Del dine bilder fra turene på Instagram/Facebook med hashtag  #perletur 

Alle fotturperler kan sankes i perioden 01.06.16 til 31.oktober. 
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