
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
En flott tur til et forholdsvis enkelt turmål. Etter start ved Smalvatnet/Smaalanjuenie (innfallsport il 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark) så følger du godt merket og delvis klopplagt sti langs Mattisveien hele turen inn til 
Namskroken. Det er over 100 år siden skogskoia i Namskroken ble bygget. Når du går innover mot dette turmålet
kommer du etterhvert inn i en av Norges vakreste nasjonalparker – Børgefjell. Vi ber turgåere forholde seg til de 
lover og regler som gjelder for ferdsel i nasjonalpark. Det er mulig å leie hytte i området fra Namsskogan fjellstyre. 
Ta gjerne med fiskestang, men husk fiskekort (Børgefjellkortet).

A lovely trip in relatively easy terrain. After starting by Smalvatnet/Smaalanjuenie (the gateway to Børgefjell/Byrkije
National Park) you follow a well-marked path along Mattisveien to Namskroken. The little forest hut in Namskroken
was built more than 100 years ago. When you walk towards Namskroken you will walk into one of Norway’s most 
beautiful national parks – Børgefjell. We ask all hikers to adhere to the laws and regulations surrounding movement 
in national parks. It is possible to rent a cabin in the area from Namsskogan Fjellstyre. Feel free to bring a fishing 
rod but remember to buy a fishing license (Børgefjellkortet).

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av ved Smalåsen/Smeelehaesie og kjør innover skogsbilvegen langs Smalvatnet/Smaalanjuenie og fram 
til inngansporten til Børgefjell nasjonalpark - utgangspunktet for turen. Husk å betale vegavgift hvis du benytter 
kjøretøy. 

From E6, drive towards Smalåsen/Smeelehaesie and follow the gravel road along Smalvatnet to the gateway to 
Børgefjell National Park – the starting point for the trip. Remember to pay the road toll fee if you use a vehicle.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Namsskogan Fjellstyre (namsskogan-fjellstyre.no), Nyheim Camping (nyheimcamping.no), Vertshuset Nams-Inn 
(nams-inn.no), Fylkesgrense Trøndelag – Nordland/county border.

NAMSSKOGAN

Namskroken/ Nåamesjenmåelhkie

344 MOH 8 KM <200 M 3 T.

https://www.namsskogan-fjellstyre.no/
http://www.nyheimcamping.no/
https://nams-inn.no/

