LIERNE

Lakavatnet
515 MOH

7 KM

< 100 M

2 T.

TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Fin tur til Lakavatnet i randsonen til Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Vil du gå en rundtur
kan du gå den 3 km lange øvre stien mot Lakavatnet (merket til Lakavasshytta). Gå så via båthuset til Fjellstyrene i
Lierne og ta den nedre stien langs elva tilbake til parkeringsplassen. Hele runden er da på 6-7 km. Ta gjerne med
fiskestang på turen, men husk fiskekort. NB! Rein i området, vis hensyn.
Scenic walk to Lakavatnet on the edge of Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere National Park. If you wish to do a
round trip, walk the 3 km long trail towards Lakavatnet via Lakavasshytta (signposted), then walk via the boathouse
of Fjellstyrene i Lierne. Walk along the river from Lakavatnet and back to the parking area. The entire round
trip is 6-7 km. Feel free to bring a fishing rod but remember to buy a fishing licence. Please note: Reindeer in the
area, be considerate.
ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av på Fv 74 østover retning Gäddede. Kjør Fv 765 mot Mebygda, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348
i 21 km til Tjallia - Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Siste 6 km fra Berglia er bomveg, husk
bompenger kr 100,-kontant.

From E6, drive eastwards on Fv74 towards Gäddede. Take the Fv 765 towards Mebygda, then turn right at the
Berglia junction and drive Fv348 in 21 km to Tjallia – the gateway to Blåfjella-Skjækerfjella National Park. The last 6
km from Berglia is a toll road, fee 100,- NOK. paid in cash.
OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
LiVERTEN (www.liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/National park visitor centre
(www.nasjonalparken.no), Westums Turriding/horseriding.

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.

