
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
En topptur til fjellet Dærga/Jillie Daerka i Røyrvik kommune/ Raarvihken tjïelte er en luftig tur som egner seg for 
hele familien. Toppen er på 1108 moh og er en markant fjelltopp nær Røyrvik sentrum, med flott utsikt. Fra 
parkeringen er lengden på turen ca. 4 km en vei, med ca. 600 høydemeter stigning. Stien er merket etter nasjonal 
standard. Denne turen egner seg også som topptur på vinteren og lokale aktører tilbyr guiding av turen. NB! Rein i 
området, vis hensyn. 

A hike to the summit of Dærga/Jillie Daerka in Røyrvik municipality/Raarvihken tjïelte is a steep hike, suitable for the 
whole family.Maybe not suitable for those who fear heights. The top is 1108 masl and a very distinct summit near 
the centre of Røyrvik. The trail is marked according to the national standard. You can also summit Dærga in 
wintertime, local providers offer guided tours. Please note: reindeer in the area, be considerate. 

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 følg skilting ved Brekkvasselv eller Namsskogan til Børgefjell etter Fv 773. Fortsett å følge skilting til 
Børgefjell etter Fv 361, på veien inn mot Namsvatnet finnes det en parkeringsplass der stien starter.

From E6 road follow signs at Brekkvasselv or Namsskogan towards Børgefjell, driving along Fv 733. Keep following 
signs to Børgefjell along Fv 361. On the road towards Namsvatnet there is a parking area. Start your hike here.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Limingen Gjestegård (www.limingen.no), Visit Børgefjell (www.visitborgefjell.com), Tundra Tours 
(www.tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

RØYRVIK

Dærga / Jillie Daerka
1108 MOH 8 KM 600 M 5 T.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/
SLEEP, EAT, SEE AND DO:

• Grong Hotell (gronghotell.no)
• Langnes Camping (langnescamping.no)
• Namsentunet (namsentunet.no) 
• Rønningen på Veium (veiumbjerken.no)
• Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no),
• Strikkeburet (strikke-buret.no)
• flere spisesteder i Grong/

several eateries in Grong.

http://www.limingen.no/
http://www.visitborgefjell.com/
http://www.tundratours.no/



