LIERNE

Nasjonalpark-bauta: Blåfjella-Skjækerfjella/
Låarte-Skæhkere nasjonalpark
677 MOH

6 KM

< 250 M

2,5 T.

TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Gå vestover på Fv74 og over broen like ved innkjøring til parkeringsplass. På andre siden av broen er
innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Stien starter ved informasjonsskilt. Følg
merket sti i ca. 3 km til du er fremme ved bauta. Det er noe fuktig myr de første kilometerne, men etter
dette går stien på fjellgrunn. Lett stigning opp mot bautaen. Bautaen står på nasjonalparkgrensa og er en fin
innfallsport til videre eventyr i villmarka. NB! Rein i området, vis hensyn.
Walk westwards along Fv74 and over the bridge close to the entrance of the parking area. The gateway to the
national park is on the other side of the bride. Trail starts by informational sign. Follow marked path for approx. 3
km until you reach the monument stone. Some initial marshland, then rocky ground. Easy incline up towards the
monument stone. The stone is located on the border of the national park and is a nice starting point for further
wilderness adventures. Please note: Reindeer in the area, be considerate.
ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av inn på Fv74 mot Lierne. Kjør Fv74 i ca. 47 km til du er på Lifjellet, parker så ved skiltet parkeringsplass.
Dette er en av de offisielle innfallsportene til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Ta gjerne en rast i gammen ved
parkeringsplassen. Er det ved på plassen kan denne brukes inne i gammen.
From E6 drive westwards on Fv74 towards Lierne. After approx. 47 km you reach Lifjellet, park on signposted
parking area. This is one of the official gateways to Blåfjella-Skjækerfjella National Park. Feel free to have a break in
the small hut by the parking area.
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, Nordli Bygdemuseum/village museum.

