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Tjønnremman, Leksås

Ta av fra E-6 vestover mot Namsos (Fv 760) og første veg
til høyre (ca. 50 meter fra kryss E-6). Ta deretter til venstre
(skiltet Grong Gård). Så første veg til høyre, Leksåsvegen. Følg
denne ca. 1,3 km til vegende/ parkering. Start her og følg
merket sti langs ekkerkant og over Steinsåa og opp Storkleiva.
Ta her til høyre over Kleivbekken og følg merket sti over Husmoen, over Justmohaugan til Tjønnremma. Lengde ca. 2,2
km. Høydeforskjell ca. 130 meter. Stien kan tidvis være litt
bløt.
Startpunkt: 33W – 370138 – 7154100
Målpunkt:
33W – 370431 – 7154086
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Gammelsetran vest i Spannfjellet

Kjør E-6 ca 400 meter sørover fra Medjå bru og ta av
mot Namsos (fv 760). Kjør 13,2 km til Grongturskilt
på høyre side av vegen. Parker her og følg merka bånd
til målet, Gammelsetran. Turen går på sti med fast
underlag og med jevn stigning til målet. Det er oppsatt
en liten beskrivelse av Gammelsetran ved målet. Lengden en veg, ca. 1,5 km. Total stigning t/r 153 meter.
Startpunkt: 33W – 359458 – 7152593
Målpunkt:
33W – 359571 – 7153194

3

Her ser vi hjørnesteiner, trolig av seterhuset.

Kroktjønna (om Tjønningtjønna, Fossland)

Svarttjønna

Kjør E6 fra Medjå bru 14 km sørover til Heia Gjestegård. Parker bak Gjestegården der hvor skiltet står. Følg merkebånd. De første 3.8 km går etter veg/sti
som ble bygd omkring 1930, og som går forbi Rostadsetran og videre til Østre
Bangsjø. Ble da kjørt med hest og bikkvogn fra Heia og til Bangsjøen. Stien er
for det meste fastmark, med noen små myrpartier. De første 600 m er flatt,
derfra stiger det ca. 100 m til toppen av Rostaremma. Derfra er det litt stigning fram til 3.8 km (ca. 355 m), hvor en tar av stien nedover til Svarttjønna.
Noe myr/skog nedover. Skiltet står ved utløpet av Svarttjønna. Turen kan tas på
vinterføre ved å følge oppkjørt spor fra Heia til Kvernsjøen. Merka fra løypa ved
Svarttjønnbekken. Samlet stigning t/r 165 m. Lengde en veg: 4.6 km
Startpunkt: 33W – 371018 – 7139699
Målpunkt:
33W – 367402 – 7138152
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Arnfinntjønna (fra Trongen)

MANGLER TEKST HER

Lengde en veg ca 3.1 km. Total stigning t/r 249 m
Startpunkt: 33W – 379300 – 7148160
Målpunkt:
33W – 377226 – 7148494
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Fv 74 – Sibirien – Sanddøla (Lifjellet)

Kjør fra kryss E-6/ fv74 på Bjørgan, skiltet mot Lierne. Kjør østover, ca. 37 km
til utkjøring/ parkeringsplass (venstre side av fv 74) ca. 2 km etter starten av
stigninga opp Lifjellet. Grongturskilt står ved utkjøringa. Herfra er turen merket
langs en gammel traktorveg ca. 100 meter før den går vestover langs den gamle
Lifjellvegen. Etter ca. 200 meter kommer du fram til den gamle boplass og anleggsleir, Sibirien. Fram til veganlegget begynte ca.1885 hadde det i mange tiår
vært vært bosetting på plassen. Fra Sibirien følger du den gamle Lifjellevegen
videre vestover, ca. 650 meter før du følger merket sti ned til Sanddøla. Flere
flott murte kulverter og stikkrenner langs vegen. De siste 200 meter ned til Sanddøla er relativt bratt, men verdt turen når du kommer ned i den tilnærmet urørte
Sanddøladalen. Turens lengde like over 1 km og høydeforskjellen er 120 meter.
Startpunkt: 33W – 404966 – 7151766
Målpunkt:
33W – 404181 – 7151711
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Fremre Sklettsetran (Fremmersetran)

Kjør E-6 ca 400 meter sørover fra Medjå bru og ta av mot
Namsos (fv 760). Kjør fv ca 6 km, ved Nordtun sving til høyre
og kjør opp til Sklett, ca 1 km. Øverst på vegen ta til venstre
innover skogsbilvei. Følg veien til grongturskiltet som er plassert ved grinda til kvigbeite (juli og august). Merket innover på
vei helt til stien krysser elva ved Ivars bru. Fortsetter derfra og
til setervollen i meste myrterreng, med litt stigning i starten.

Kjør Nordover på E6 fra Medjåbrua i ca. 2,8 km. Ta av til venstre
ved busslomma på Fossland midt på sletta før Namsentunet/jernbanebrua. Følg gruset vei i 1,1 km til du kommer til bomkasse.
Bomavgift kr. 50,-. Følg grusveien videre i ca. 3,6 km. Parkering
og Grongturskilt på venstre hånd ved «Loddobakkan». Turen følger i
starten tydelig sti den første 500 meter. Etter dette går turen delvis på sto og delvis i myrterreng de siste 3,5 kilometerne. Stemp
lingspunkt plassert på en liten kolle i nordenden av Kroktjønna. Fin
tur sommer og vinter. 4 km en vei. Høydeforskjell 155 meter.
Startpunkt: 33W – 372689 – 7157177
Målpunkt:
33W – 369820 – 7158724
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Melasetran – Johannfossen (Lurudalen)

Kjør E-6 sørover, ca 8 km fra Medjå bru. Ved kryss E-6/ fv 74,
kjør ca 300 meter østover fv-74 fram til Luruvalsvegen, (like sør
for Sanddøla bru). Ta denne vegen ca. 6 km innover til Melasetran
(bomveg). Kan også anbefales å sykle Lurudalsvegen innover.
Framme ved Melasetran, parkere ved Grongturskilt. Gå innover
langs Lurudalsvegen (merket). Etter 1 km kommer du fram til sti/
gml veg langs Luru og fram til Johanfossen. Merket med bånd
300 meter langs Luru. Flotte fotomotiver, fiske- og bademulig
heter ved Johanfossen. På denne turen kan det være aktuelt å se
innom den gamle boplassen/ vokterboligen på Melasetran.
Startpunkt: 33W – 376171 – 7142438
Målpunkt:
33W – 376913 – 7142590

Startpunkt:
Målpunkt
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33W – 366290 – 7154400
33W – 367714 – 7156552

Fv 74 – Kjærringsvingen (Lifjellet)

Kjør fra kryss E6/FV74 på Bjørgan, skiltet mot Lierne. Kjør ca. 38 km til parkeringsplass i storsvingen ca. 2,5 km etter starten av stigninga opp Lifjellet.
Grongturskilt står ved parkeringsplassen. Stien starter på sørsida av parkeringa,
og følger den gamle riksvegtraseen over Lifjellet. Det er en relativt tørr og lettgått
trase, men på noen korte strekninger er det litt kjerr før det ev. kan bli ryddet litt.
Et par steder kan en fortsatt se stikkrenner som er bygd av naturstein, og det er
gamle natursteinmurer i svingene i starten av traseen. På noen steder er det fin utsikt vest- og nordover. Den gamle vegen over Lifjellet ble åpnet i 1892, og var i bruk
til ny vegtrase ble tatt i bruk i 1956. Turens lengde 2,3 én veg. Ca. 100 m stigning.
Startpunkt: 33W – 405590 – 7151930
Målpunkt:
33W – 406970 – 7152570
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Konovassklumpen

Fra Medjå; kjør fv 401 (Sørsivegen) ca 6 km fra Duun-brua.
Parker på venstre siden av vegen ved Grongturskilt.
Første del av turen går langs traktorveg, deretter er det
jevn stigning i lyng og furuskog, før den siste delen av
turen går på fjell. Grongturskiltet m/ stempelet står litt før
utkikkspunktet, Konovassklumpen.
Turens lengde 2,5 km en veg. Ca. 315 m stigning
Startpunkt: 33W – 364642 – 7149928
Målpunkt:
33W – 362599 – 7148864
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Østre Seem – Skavldal`n

Kjør av fra E6 på Langnes sør for Namsen skiltet Langnes camping/Øysletta/Vie og kjør vestover langs FV
401/Sørsivegen. Etter 1,3 km, ta til høyre skiltet Øysletta. Kjør videre 2,2 km og ta av ved gården Seem
østre. Parker ved Grongturskiltet. Total kjørelengde 3,5 km. Ta hensyn til privat gårdsveg og traktorveg/
avlingsveg ved parkering. Følg merka band fra Seem til Skavldalen. Turen
går langs privat gårdsveg, traktorveg og deretter i åkerkanten fram til
stien opp til Skavldalen. Avstand fra parkering til åkeren er 330 m. Gå
ikke på dyrkajord, men følg åkerkanten, ca 300 m. Videre etter sti som i
starten er meget tydelig, men som etter hvert blir mindre synlig. Turen
har jevn stigning etter ca 1 km. Total stigning er 590 m. 3,5 km en veg .
Startpunkt: 33W – 367062 – 7150362
Målpunkt:
33W – 367794 – 7147403
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Londal`n – Berga (Fossland)

Kjør 2 km nordover på E6 fra Medjåbrua i Grong sentrum. Parker ved skilt for Grong-tur. Gå merket kjøreveg (pilgrimsleia) opp til eiendommen Berga. Derfra
merket sti fram til målet. Jevn stigning til Berga,
deretter en bratt skråning på 50 m, så bortimot flatt
fram til målet. Fast og fin lei. Lengde en veg: 1,5 km
Total stigning tur/retur: 130 m
Startpunkt: 33W – 371523 – 7153477
Målpunkt:
33W – 371006 – 7153221
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Gammelsetermon – Harrasløypa

Kjør E-6 nordover til Harran. Ta av til venstre
(nordvestover) fra E-6 v/Åstrand Scooter og
ATV. Følg Fjellvegen ca. 3 km og parker i vegkryss med Grongturskilt. ….
KOMMER DET MER TEKST HER?
Startpunkt:
Målpunkt
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33W – 377500 – 7163862
33W – 376863 – 7164071

Vattatuva (Harran)

Turen starter ved oppkjøringen til steintaket i Urstadberga,
ca 11 km nord for Grong, Medjå bru. Parker helst ved rasteplass på sør siden av E-6. Følg veien opp til steintaket og følg
merking derfra. Det er jevn stigning og og god sti hele opp til
Vattatuva. Etter trønderske forhold er stien nokså tørr. 290
høydemeter fordelt på 1.5 km. Bra stigning. Målet er ved det
trigonometriske punktet på toppen. Flott utsikt nordover.
Startpunkt: 33W – 377018 – 7159276
Målpunkt
33W – 376696 – 7160248
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Selliåsen (Fjerdingen)

Fra Harran, kjør E-6 ca 10 km nordover. Ta til høyre like før
E-6 krysser Fjerdingelva (skiltet). Kjør 6,1 km inn Fjerdingelvdalen. Ta til venstre over støpt botnbru (skiltet), og kjør 1,5
km videre. Hold til høyre i et veikryss når du er nesten framme
(Grongturskilt). Parker ved enden av veien og følg merking.
Det er knapt 900 m fram til Selliås og bare 40 høydemeter
stigning. Bomveg inn Fjerdingelvdalen.
???
Startpunkt: ??? – 370138 – 7154100
Målpunkt
??? – 370431 – 7154086
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Lissgodal`n (Fra Myrbekkstu, Fossland)

Kjør Nordover på E6 fra Medjåbrua i ca. 2,8 km.
Ta av til venstre ved busslomma på Fossland
midt på sletta før Namsentunet/jernbanebrua.
Følg gruset vei i 1,1 km til du kommer til bomkasse. Bomavgift kr. 50,-. Følg grusveien videre
i ca. 2,6 km. Gronturskilt på venstre side. God
parkering v/ skogstue (Myrbekkstu) ca. 150
meter lengre inn på vegen. Fra Grongturskiltet
følges merket sti ca. 900 meter inn til målet,
Lissgodal`n.
Startpunkt: 33W – 371940 – 7156650
Målpunkt
33W – 371280 – 7156930
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Bergsmo – St. Hanshaugen – Værem – retur

Kjør E-6 ca 400 meter sørover fra Medjå bru og ta av
mot Namsos (fv 760). Etter ca. 5 km v/Dyreklinikk, ta
av til høyre. Turen starter ved Coop (spareforeninga) på
Bergsmo. Gå langs kommunevegen mot kryss v/dyre
klinikken. Følg grusveg/sti (merket) mot skiltet Ringtun.
Framme ved Væremsfeltet/ringtun følg sti/merkebånd
ned til kommunevegen til Væremsneset. Følg så kommunevegen gjennom kulturlandskapet på Værem og Berre,
fram til startpunktet Bergsmo. Ca. halve turen er langs
tørr sti, mens øvrige er langs grus-/asfaltert veg. Relativt bratt sti fra Væremsfeltet og ned til Væremsneset.
Rundturen vil være ca. 4,5 km. Hødeforskjellen mellom
start og laveste punkt Væremsneset, 66 m.
Startpunkt/ målpunkt (det samme):
33W – 366279 – 7152025
Laveste punkt (Væremsneset):
33W – 366540 – 7150688

GOD TUR!

Brynntjønnin (Mørkvedsetran), Rosset

Kjør E-6 ca. 8 km fram til Gartland, kryss til Elstad, Rosset
hvor du tar til høyre og kjører fram til Rossetnes, ca 1,3 km.
Du har da krysset Namsen. Kjør så til høyre opp bakkene til
Rosset. Skogsbilveg (bomveg m/avgift) 4,2 km rett fram,
til Mørkvedsetran.
Turen er så merket fra Grongturskilt. Lettgått rundtur, ca.
3,3 km på traktorveg og ellers i lett terreng. Ikke så verst
fiske i tjønnene, også egnet for fluefiske, husk Grongkort.
Bålplass ved tange i Elstadtjønna, ta med egen ved.
Startpunkt: 33W – 378492 – 7153978
Målpunkt
33W – 378714 – 7152726
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Nåltjønna (fremste), Veium

Ta av fra E6 på Grong og inn på Fv 760 vestover mot Namsos.
Kjør 8,6 km og ta av til høyre ved «Holorampa». Følg denne
vegen til vegs ende/snuplass/parkeringsplass/turstart.
Følg merket skogsveg videre. Turen er ca. 2,2 km èn veg til
nordre ende av Fremre Nåltjønna ved gapahuk. Første halvdel
av strekningen følger nyanlagt skogsbilveg, siste halvdel følger
gammel traktorveg/sti. Lett og familievennlig tur.
Startpunkt: UTM32 – Ø 651340 – N 7155300
Målpunkt:
UTM32 – Ø 651050 – N 7157330
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Finnmyrsetran, Elstad

Ca. 2,5 km gåtur fra skogsbilveg og fram til Finnmyrsetran. Godt og
vel halvparten etter driftsveg for trakor, resten myr som delvis er bløt.
Ca. 150 høydemeter stigning. Avkjørsel fra E 6 på Gartland mot Rossetnes, Elstadveien. Følg den over Namsen, ta av til høyre mot Rosset
ca. 100 meter etter passering av Namsen. Følg vei mot Rosset ca.
100 meter, ta av til venstre inn på skogsbilveg til Møkkelvatnet, bomveg. Etter knapt 5 km ta skogsbilveg til venstre fram til turstart.
Startpunkt: 33W – 379800 – 7155248
Målpunkt
33W – 380994 – 7156703
Design og trykk: Designtrykk as, Namsos – Tlf. 74 21 21 50.
Foto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kartutforming: XXXXXXXXXXXX

20 merka turmål i Grong kommune

2018-2019
UTGITT AV:

GRONG KOMMUNE

GRONGTUR

TURMÅL

– 20 merka turmål i Grong kommune 2018-2019
Siden 2008 har vi hatt Grongtur som er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene
er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer
kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort
sagt: turer som de aller fleste kan prøve seg på. Disse 20 turmålene vil stå ute
frem til 10. september 2017. Fra sesongen 2018 vil forhåpentligvis 20 nye turmål
settes opp.
Brosjyren som er i lommeformat viser turene inntegnet på kart, GPS-koordinater.
(NB, kan avvike noe), vegbeskrivelse for å komme seg til turutgangspunktet, samt
en beskrivelse av hvor dan turen er. Alle koordinater er EUREF 89 - SONE 33. Hver
enkelt tur er også avbildet. Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen
med brosjyren. Grong kommunes servicekontor, Grong Fritid, Coop Grong, Bergsmo og Coop Marked Harran selger klippekort og brosjyrer. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Alle turmåla har egne nummer.
Interaktiv kart kan lastes ned fra www.grong.kommune.no under ”Grongtur” eller på
www.grongfri.no.
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Pris klippekort og brosjyre:
Kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn født 1999 og senere.
Kun brosjyren koster kr. 20,Grongturkortet er i salg fra og med den 2. juni 2016.
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For å få deltakerpremie, må voksne ha fullført 18 turer, pensjonister og skolebarn/
ungdom må ha fullført 15 turer. Barn under skolealder må fullføre 10 turer.
Klippekortene leveres inn på servicekontoret i kommunen og en får utlevert
deltagerpremie. Navn på deltagerne blir registrert slik at de blir med i trekningen
av 6 gavekort à kr. 1.000,- fra G-sport etter endt sesong i 2017.
Ros, ris eller spørsmål?
Ring kommunen på tlf. 74 31 21 00
eller e-post: postmottak@grong.kommune.no

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tjønnremman, Leksås
Gammelsetran vest i Spannfjellet
Kroktjønna (om Tjønningtjønna, Fossland)
Svarttjønna
Arnfinntjønna (fra Trongen)
Melasetran – Johannfossen (Lurudalen)
Fv 74 – Sibirien – Sanddøla (Lifjellet)
Fremre Sklettsetran (Fremmersetran)
Fv 74 – Kjærringsvingen (Lifjellet)
Konovassklumpen
Østre Seem – Skavldal`n
Londal`n – Berga (Fossland)
Gammelsetermon – Harrasløypa
Vattatuva (Harran)
Selliåsen (Fjerdingen)
Brynntjønnin (Mørkvedsetran), Rosset
Nåltjønna (fremste), Veium
Finnmyrsetran, Elstad
Lissgodal`n (Fra Myrbekkstu, Fossland)
Bergsmo – St. Hanshaugen – Værem – retur

14

3

18
9

17

19

8

20

2

1

16
7

12

11
10

5

6

4

Grongtur
xx

Ü
Nummer på turen. Pilen viser startpunkt

Her er noen retningslinjer som en bør
forholde seg til når en er ute i skog og mark:
– Når du går i utmark må det skje hensynsfullt
og med tilbørlig varsomhet.
– På innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset
eller snølagt, men ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober.
Denne retten gjelder likevel ikke på gårdsplass,
hustomt, inngjerdet hage eller park.
– Du har også rett til å bade i vassdrag i utmark når det skjer i
rimelig avstand fra bebodd hus/hytte og uten utilbørlig fortrengsel
eller ulempe for andre.
– Rasting, solbad, overnatting skal ikke gjøres på innmark uten
eierens samtykke. I utmark må det ikke være til ulempe for andre.
Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus/hytte at det
forstyrrer beboernes fred og ikke nærmere enn 150 meter.
– I perioden 15. april til 15. september er det ikke lov til
å gjøre opp bål i utmark pga. brannfare.
– Alle som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn skal
opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe
for eier eller andre. En skal heller ikke påføre miljøet skade.
Alle plikter å se etter at en forlater stedet fint og rydding.

