
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Sisselfossen er en vakker foss med et fossefall på 100 meter. Turen er lett i starten, med en bratt nedstigning til 
utkikkspunkt foran Sisselfossen. Kan være sleipt å gå. Stien følger langs Sanddøldalen som er en spennende 
elvedal med unik flora og rikt dyre- og fugleliv. Området er også rikt på kulturminner. Turen til Sisselfossen er 
merket, og det er mulig å følge merking fra samme startpunkt til Båsdalsfjellet hvis en ønsker en lengre tur.

Sisselfossen is a beautiful waterfall with a 100m vertical drop. This hike is easy at first, with a steep descent to the 
viewpoint in front of the waterfall towards the end. Can be slippery. The trail follows the Sanddøldalen valley, with 
unique flora and varied wildlife. There are many cultural heritage sites in the area. The walk to Sisselfossen is 
signposted. If you want a longer hike you can follow signs to Båsdalsfjellet.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av inn på Fv74 og kjør ca 5,5 mil, deretter ta av inn til venstre på Fv341 mot Ågård. Ta til venstre ved 
Ågård og kjør videre inn på Båsdalsveien (bomvei). Parker ved rasteplass i enden av bomvei og begynn turen her.

From E6, drive eastwards on Fv74 for about 55 km, then turn left onto Fv341 towards Ågård. Turn left at Ågård and 
continue along Båsdalsveien (toll road). Park at the picnic area at the end of the road and start your walk here.

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) 

LIERNE

Sisselfossen
420 MOH 3,8 KM < 100 M 1,5 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.pilgrimshotellet.se/
http://www.liverten.no/
http://www.nasjonalparken.no/

