
1 Fiskløysa

2 Formokjølen

3 Geitingrumpa

4 Føinumfjellet

5 Klasmofjellet

6 Kulturstien De tre elver

7 Kulturstien i Harran

8 Kulturstien ved Fiskumfoss

9 Lauvtjønna

10 Fagerliklumpen

11 Litlheimdalhaugen

12 Nordloddoklumpen

13 Nordsetra

14 Ramsjøen

15 Solemsmosetran

16 Rognsmoklumpen

17 Storhusfjellet

18 Vattatuva

19 Veiumssetran

20 Kvithevlan

Ta av fra E6 ved Harran kro. Kjør forbi
boligfelt og til vanntanken (ca. 800 m).
Parker der. Gå traktorvei innover og følg
blå merking. Turen ca. 5 km én veg. Del-
vis på sti/myr.

Ta av fra E6, ca. 300 meter sør
for Heia Gjestegård. Dersom du
kommer fra Grong, ta til venstre
med skiltet Grongtur. Parker der.
Følg merka løype delvis på sti og
delvis over myr. Ca. 4 km én veg.
Jevn stigning.

Ta av inn til Nessådalen (skiltet)
ca 4 km nord for Harran. Kjør
”hovedveien” 13 km til veikryss
merket Grongtur. Kjør 3 km til
enden av veien. Følg blå/røde
merkebånd. Bomvei 40.- kr. Ca
to timers tur t/r.

Ta av E6 ved Harran kro. Kjør forbi
”Kjøkkenfornyeren” innover Fiskum-
fjellveien ca. 9 km. Parker ved skiltet.
Ca. 1 ½ times gange fra p-plass. Mer-
ket etter sti.

Kjør RV 760 mot Namsos fra Grong sentrum
(Mediå) til Bergsmo, 6 km. Ta av til høyre skiltet
Holomoen. Kjør til første vegkryss ca. 500 m. Ta
til høyre. Kjør deretter ca. 500 meter på grusveg
over ei bru. I dette krysset skal du kjøre rett frem.
Ta deretter til høyre i neste kryss oppover til går-
den Holomoen. Parker på gårdsplassen. Du ser da
Føinumfjellet i nordlig retning. Følg avlingsvegen
til skogkanten ca. 600 m og deretter sti som er
merket med røde bånd. Etter ca. 2 km gange, ta av
fra stien og følg merkebånd til toppen. Bratt opp-
over til toppen. Føinumfjellet er merket med
varde.

Kjør RV 760 mot Namsos ca. 7,5 km fra
Grong sentrum til gamle Vie skole (stor
okergul bygning på venstre side). Parker der
ved Grongturskiltet. Kryss RV og følg mer-
ket veg. Turen på ca. 5 km fra Vie skole til
gapahuken på Sklett er i variert terreng.
Klippetanga er plassert ved Svartfossen, ca.
3 km fra Vie. Fra gapahuken kan en snu og
gå turen tilbake eller en kan gå grusveg ned
mot RV 760 igjen, ca. 1,5 km. Deretter må
en gå ca. 1,5 km langs RV 760 til Vie skole.

Start ved brua over Fiskumelva like syd for
Harran Camping. Følg kulturstien. Ta skogs-
bilveg til høyre når du kommer til krysset.
Da kommer du ned til Harran kro. Fin rund-
tur på ca. 5 km. Er godt egnet for barnevog-
ner og sykler. Klippetanga er plassert ved
Kvernfossen ca. midtveis i løypa.

Ta av fra E6 på Fossland ca. 4 km fra
Grong sentrum, skiltet Grongtur.
Kjør ca. 1 km på grusveg. Ta til ven-
stre i vegkryss. Kjør deretter ca. 4 km
på samme grusveg til Heimsetra.
Parker ved setra. Fin turveg til Nord-
setra, ca. 3 km. Lett terreng, noe stig-
ning. Fint for sykkel og barnevogn,
men ikke de siste 100 metrene opp til
setra. Flott turterreng også på vin-
terstid. Oppkjørt skiløype fra veg-
kryss – Nordsetra (ca. 7 km).

Kjør ca. 9 km fra Bergsmo sentrum i ret-
ning Namsos på RV 760 til kommune-
grenseskiltet til Overhalla. Ta av til
høyre her ved liten parkeringsplass og
Grongturskilt. Den merka løypa er på ca.
3 km og går delvis på sti. Stigning hele
veien. Rester av setra står igjen.

Kjør 10 km på E6 fra Mediåbrua i
Grong sentrum i retningTrondheim. Ta
av til RV 74 mot Lierne. Kjør 9,1 km
for så å ta av til høyre (v/Trangen).
Bomveg, kr. 40. Kjør over brua og ta
til høyremot Gursli. Etter ca. 3,5 km er
det et flott utsiktspunkt til høyre med
utsikt over elva Sanddøla. Etter ytterli-
gere ca. 600 m, kjør rett frem (venstre)
i vegkryss. Etter 1,3 km kommer du til
liten p-plass og Grongturskilt. Parker
her. Gå over brua og følg merka trasè.
Ingen synlig sti, delvis over myr, lett
terreng. Ca. 3 km tur/retur.

Ta av fra E6 skiltet Sagmoen over Sag-
mobrua like syd for Harran Camping. Ta
til venstre før husene. Fra brua til vegkryss
er det ca. 1 km. Oppe på toppen av bak-
ken er det skilt ”Grongtur” til venstre.
Følg skogsbilvegen ca. 3 km til røde mer-
kebånd angir turstart enten til fots eller
med bil. Lett terreng og en del myr. Ca. 5
km fra Grongturskiltet.

Kjør RV 391 fra Mediå bru (i Grong
sentrum). Ta av ved Hydro Texaco og
kjør deretter til høyre mot Namdals Fhs.
Følg asfaltert veg opp gjennom bygge-
feltet, deretter på grusveg til vegbom,
1,7 km. Parker ved bommen og Grong-
turskiltet. Følg traktorvegen. Etter ca.
700 m er det et vegkryss, fortsett rett
fram. Følg vegen videre, bratt stigning,
ca. 2 km til utsiktspunktet. Totalt 3,5 km
fra bommen til toppen. Flott utsikt. Fin
sykkeltur første halvdel av vegen.

Ta av inn til Nessådalen (skiltet) ca. 4
km nord for Harran. Kjør ”hovedve-
gen” 10 km til vegkryss merket Nesså-
dalen. Ta til venstre her. Kjør 3 km til
enden av vegen. Start er merket med
skiltet Grongtur. Ca. én times tur t/r.
Lett terreng. Bomveg 40.- kr.

Kommer du fra Grong sentrum, kjør E6
1,8 km forbi vegkryss til Høylandet. Ta
av fra E6 til avkjørsel til steinbrudd, ved
vegbom. Er bommen stengt, parker ved
bom. Er den åpen, parker ca. 200 lengre
inn mot steinbruddet. Gå langs merka
løype. Ca. 3,5 km én veg. Forholdsvis
bratt. Myr- og fjellterreng.

Kjør RV 391 fra Mediå
bru (i Grong sentrum) mot Formo-
foss ca. 2 km. Ta av til venstre ved
gartneriet (ikke skiltet). Kjør grus-
veg, ca. 2 km, til p-plass med Grong-
turskiltet. Følg merka sti innover
Fjellmyra og til Ellingdalen og der-
etter til Rognsmoklumpen. Ca. 5 km
én veg. Forholdsvis tørr sti. Litt stig-
ning og lett terreng.

Ta av fra E6 ca. 500 m før Harran Cam-
ping skiltet Sagmoen. Stien starter der, og
der er det parkering. Kulturstien er ca. 2
km lang. Tang for klipping er ved brua ved
Ramsjøelva. For de som ønsker og gå fra
Fiskumfoss, må brua over Namsen brukes
og i enkelte tilfeller er den låst. Derfor an-
befales det å gå fra Sagmoen tur/retur.

Ta av fra E6 på Gartland mot Høy-
landet. Etter ca 2,5 km er det skiltet
avkjørsel inn Hestbekkdalen. Kjør
1,5 km. Parker ved rundkjøring.
Skiltet start. Lett tur. Følger traséen
til Harrasrennet, ca. 3-4 km én veg.

Det er to løyper til Fagerliklumpen; en fra Bergsmo
v/skytterbanen og en fra Leksås. Den løypa som er merka
med Grongtur er fra Leksås. Ta av fra E6 mot Namsos
(RV 760) første veg til høyre (100 meter etter krysset). Ta
deretter til venstre skiltet Grong Gård. Ta første til høyre
mot Leksås. Kjør grusvegen ca. 1 km (bratt stigning) til
p-plass (snuplass). Her er Grongturskiltet plassert. Merka
løype langs sti og myr i sterk stigning. Ca. 3 km til top-
pen. Flott utsikt mot Heimdalshaugen, Geitfjellet, Tøm-
meråsfjellet, samt Namsen og Sanddøla.

Kjør E6 ca. 3 km nord for Harran. Ta inn
Nessådalen. Kjør 6 km. Ta opp til venstre.
Skilt med ”Moa-slette”. Kjør til enden av
vegen. Merket sti om Ungdomslagshytta og
Fiskumsetra. Merking slutter ved tregrensen.
Ta da enten rett opp eller legg helst vegen om
Gjeterhytta som ligger i dumpa mellom store
og lille Heimdalhaugen. Åpen hytte. Delvis
sti til Ungdomslagshytta. Ca. 2 timers tur én
veg.

Kjør fra Mediåbrua i Grong sen-
trum på E6 i retning Trondheim
(10 km). Ta av til RV 74 mot Li-
erne og kjør ca. 6,5 km. Ta deret-
ter til venstre ved Grongturskiltet.
Parker der. Tydelig traktoveg i ca.
3 km. Videre merket sti ca. 4 km.
Delvis myr/sti.

– 20merka turmål i Grong kommune

UTGITT AV:
GRONG KOMMUNE
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GRONGTUR – 20 merka turmål i Grong kommune

Turmål til Grongtur:
1. Fiskløysa
2. Formokjølen
3. Geitingrumpa
4. Føinumfjellet
5. Klasmofjellet
6. Kulturstien De tre elver
7. Kulturstien i Harran
8. Kulturstien ved Fiskumfoss
9. Lauvtjønna
10. Fagerliklumpen
11. Litlheimdalhaugen
12. Nordloddoklumpen
13. Nordsetra
14. Ramsjøen
15. Solemsmosetran
16. Rognsmoklumpen
17. Storhusfjellet
18. Vattatuva
19. Veiumssetran
20. Kvithevlan

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 tidmarken 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 el 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
ild 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 ryddig.

Grongtur er 20 merka turmål i kommunen. Turmåla er
spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange,
andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en nå på
vinterstid. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt;
turer som de aller fleste kan prøve seg på. Grongtur skal
være et supplement til allerede eksisterende tiltak som
Namdal turlag, FYSAK, Frivillighetssentralen og O-gruppa
har. Disse 20 turmåla vil stå ut sesongen 2009. Da vil for-
håpentligvis 20 nye turmål settes opp.

Brosjyren som er i lommeformat, viser turene inntegnet på
kart, vegbeskrivelse for å komme seg til turutgangspunk-
tet, samt en beskrivelse av hvordan turen er. Hver enkelt tur
er også avbildet. Det er utarbeidet et klippekort som fås
kjøpt sammen med brosjyren. Klippekortet skal benyttes
ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Alle tur-
måla har egne nummer.

For et mer detaljert kart, klikk deg inn på
www.grong.kommune.no og videre inn på Grongtur.
Der finner du kart i større målestokk.

Pris klippekort: kr. 100,- for voksne
og kr. 50,- for barn født 1993 og senere.
Brosjyren er gratis.

For å få premie, må voksne ha fullført 18 turer og barn full-
ført 15 turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret
eller kulturkontoret i kommunen og du får utlevert premie.
Navn på deltagere blir registrert slik at de blir med i trek-
ningen av storpremie. Etter endt sesong i 2009, blir det fore-
tatt en trekning av 3 gavekort (a kr. 2.000) fra
sportsbutikkene.

Ros, ris eller spørsmål? RingKulturkontoret på tlf. 74 31 21 57
eller e-post: postmottak@grong.kommune.no


