
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Ved Raudberglia i Muru finner du den offisielle innfallsporten til Lierne/Lijre nasjonalpark. Ved Øvre jakthytta er 
det ei enkel gamme med bålplass, utedo og informasjon. Det er tilrettelagt sti med klopper og merking helt til 
fjellstyrets hytte ved Raudbergtjønna/Røøpsjaevrie, og merket sti til nasjonalparkbauta for Lierne nasjonalpark 
(les mer på s.70). Fra Raudberglia kan du utforske nasjonalparken og naturområdene i Muru, kjent for å være det 
området i Norge med mest bjørn. Vis hensyn til plante- og dyrelivet både i og utenfor nasjonalparken. Ønsker du
å fiske i Raudbergtjønna, husk fiskekort. NB! Rein i området..

The official gateway to Lierne/Lijre National Park is in Rudberglia in Muru. There is a small hut, a campfire area and 
an informational sign by Øvre Jakthytta. The path is well-marked with a wooden trail from the start to the cabin by 
Raudbergtjønna/Røøpsjaevrie. You can follow a signposted trail to the Lierne National Park monument stone (read 
more on p.70). From Raudberglia you can explore the national park and the nearby area of Muru, known in Norway 
for its many bears. Respect plants and wildlife both inside and outside the national park. Remember to buy a fishing 
licence if you wish to fish in Raudbergtjønna.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av på Fv 74 østover retning Gäddede. Ta til høyre ved Muru, brunt skilt til Lierne (nasjonalpark), og kjør 
videre på bomveg retning Øvre jakthytta (Innfallsport Lierne nasjonalpark). Bompenger betales via SMS eller 
kontant.

From E6, drive eastwards on Fv74 towards Gäddede. Turn right by the brown sign to Lierne (national park) in Muru. 
Continue on the toll road to Øvre Jakthytta, pay fee by SMS or cash.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Pilgrimshotellet (www.pilgrimshotellet.se), LiVERTEN (www.liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/
National park visitor centre (www.nasjonalparken.no), Westums Turriding/horseriding.

LIERNE

Turstier i Raudberglia
700 MOH 6 KM < 300 M 2,5  T.

http://www.pilgrimshotellet.se/
http://www.liverten.no/
http://www.nasjonalparken.no/

